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1. A VIZSGÁLT TÉMA JELENTŐSÉGE

1.1. Bevezetés

A pubertáskori  növekedés,  fejlődés  és érés  összetett  és  plasztikus folyamatok,  amelyek 

során igen intenzív testi, szellemi és érzelmi átalakulások történnek. A testi fejlődés sajátos 

egyéni  mintázatával  kölcsönhatásban  megy  végbe  a  pszichoszociális  fejlődés,  s  az 

életszakaszt  jellemző  morfológiai  és  funkcionális  állapot  kialakításában  számos  belső 

(genetikai) és külső (környezeti) hatás vesz részt.  

A pszichoszociális fejlődésre ható külső tényezők közül különös jelentőséggel bír a 

nevelés, ezen belül is az iskolai nevelés folyamata,  hiszen ez a nevelést  végző részéről 

megfontolt  döntéseket igénylő tevékenység,  amely azonban csak a fejlődés biológiai  és 

pszichológiai  törvényszerűségeit  követve  lehet  hatékony.  Mivel  a  serdülők  társas 

relációikat  a  család  mellett  főként  az  iskolai  környezetben  alakítják,  igen  nagy 

jelentőséggel  bír  e  közeg szocializációjuk  szempontjából.  Értekezésemben  azt  kívánom 

vizsgálni, hogyan hat e szocializálódási folyamatra a testi fejlődés mint szomato-pszichés 

faktor.

A pedagógiai  és pszichológiai  kutatások eredményeként ma jóval többet tudunk az 

egyén fejlődéséről,  mint  néhány évtizeddel ezelőtt.  Közülük is kiemelkednek a fejlődés 

kritikus  periódusaira  vonatkozó  ismeretek,  amelyek  azt  mutatják,  hogy  adott  életkori 

szakaszokban  mely  pedagógiai  módszerek  a  leghatékonyabbak  a  személyiségfejlődés 

alakítására. Számos tanulmány foglalkozik az emberi fejlődés, növekedés és érés biológiai 

hátterével  is,  de azok száma,  amelyek  az antropológiai  aspektusokat  a  pszichoszociális 

fejlődés tükrében vizsgálnák, meglehetősen kevés.

A személyiség alakulása szempontjából a pubertás különösen fontos időszak. Az erre 

az  életkorra  jellemző  komplex  fejlődési  folyamatok  leglátványosabban  a  nemi  érésben 

illetve  a  gyermekek  testalkatának  és  testösszetételének  robbanásszerű  megváltozásában 

manifesztálódnak, majd ezzel szoros összefüggésben motoros, kognitív valamint affektív 

képességeik és cselekvéseik differenciált formáiban, társas kapcsolataik alakulásában is. A 

gyermek ebben az életszakaszban folyamatos alkalmazkodási küzdelmet folytat a serdülést 

kísérő endogén biológiai  és pszichológiai  folyamatok és a környezetből  érkező hatások 

egyensúlyba  hozása  érdekében.  Az  erőteljesen  késztető,  de  még  kialakulatlan  új 
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viselkedési módok és a korábbi, gyermeki magatartásminták keveredése a serdülő életében 

meg-megújuló belső konfliktusokat okoz (Tóth 2005). 

A személyiség mint önszabályozó struktúra a külső és a belső feltételek változásai 

során  létrejövő,  a  lelki  állapot  harmóniáját  befolyásoló  hatások  egyensúlyba  hozására 

törekszik. Különösen összetetté teszi e folyamatot, hogy az egyén számára önmagában is 

krízistényezőt  jelentő  változásokat  a  serdülők  valamely  közösség  tagjaként  élik  át,  s  e 

kortárscsoportok ítélete nagymértékben meghatározza önértékelésüket. Nem könnyíti meg 

a belső konfliktusok feloldását  a  tömegkommunikáció  hatása sem: nap mint  nap olyan 

információkat közvetít a média, amelyek a külső megjelenés fontosságát hangsúlyozzák. 

Mivel pubertáskorban jelentős testi változások mennek végbe, a tényleges testalkat és a 

testösszetétel  a vágyott,  a külső megjelenési  elvárások tekintetében kívánatosnak tartott 

ideáltípustól  erősen  eltérhet.  Tovább  mélyítheti  ezt  a  problémát,  hogy  a  testük  és 

személyiségük formálódása miatti labilis érzelmi állapotban a serdülők gyakran nehezen 

tudják reálisan megítélni testformájukat (Németh 2003).

Ideális  esetben  ezek  a  belső  konfliktusok  egy  több-kevesebb  labilitást  mutató 

átmenetet  követően  konszolidálódnak.  A  megfelelő  pszichés  struktúrák  kialakulásának 

hiányában  azonban  potenciálisan  önpusztító  magatartásformák  (dohányzás, 

alkoholfogyasztás,  kábítószer  abúzus)  indulhatnak  meg.  A  szomatopszichés  fejlődés 

zavarainak  következtében  egészségkárosító  viselkedési  formák  jelenhetnek  meg:  a 

leányoknál például anorexia és bulimia, a fiúknál izomdiszmorfia. Mindkét nemben hatása 

van a testi és lelki fejlődésnek az iskolai teljesítményre is: a tanulók tanulmányi sikereinek 

és kudarcainak, valamint szociometriai pozícióinak hátterében nem ritkán szomatopszichés 

tényezők húzódnak meg. Ezen új keletű, szociokulturális hátterű zavarok korai felismerése 

döntő jelentőségű lehet a testi és pszichés szövődmények megakadályozása szempontjából. 

1.2. A vizsgált probléma bemutatása

A  szomatopszichés  és  pszichoszociális  összefüggések  ismerete  a  serdülőkorú 

gyermekekkel  foglalkozó pedagógusok számára  kiemelkedően fontos,  hiszen a  nevelési 

eljárások  tudatosabb  megválasztásával  szomatikus  és  mentális  betegségek  lennének 

megelőzhetők, javítható lenne a pubertáskorúak iskolai teljesítménye. E szemléletváltozás 

feltétele a tanítási-tanulási folyamat átértékelése az új tudományos vizsgálatok eredményei 

alapján egyéni (a pedagógus hozzáállását érintő) és iskolai (pedagógiai program) szinteken 

egyaránt.  A kutatási  eredmények bemutatása és felhasználása a pedagógusképzésben és 
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továbbképzésben  alapvető  fontosságú  annak  érdekében,  hogy  a  következő  pedagógus 

generáció körében ez a paradigmaváltás megtörténhessen.

A  tanulással  és  neveléssel  kapcsolatos  elképzeléseink  napjainkban  jelentős 

átalakuláson  estek  át,  hiszen  a  korábbi  társadalmi-gazdasági  környezethez  képest 

jelentősen  módosult  az  egyén  és  környezetének  viszonya.  Nemcsak  a  tanköteles  kor 

kitolódása és a felsőoktatásban töltött évek számának jelentős növekedése miatt,  hanem 

mert a tanulást ma úgy tekintjük, mint az ember egész életén áthúzódó folyamatot, mely 

messze  túlnő  az  iskola  keretein,  ezért  nem  csupán  a  pedagógusok  számára  fontos  a 

pszichoszociális és szomatopszichés összefüggések ismerete és megértése. 

Ha a személyiségfejlesztéshez hozzá akarunk járulni, akkor mindenekelőtt meg kell 

ismernünk azokat az összefüggéseket,  amelyek a testi fejlődést a személyiségfejlődéssel 

összekötik,  és  tisztában  kell  lennünk  azokkal  a  pszichológiai  hatásokkal,  melyeket  a 

nevelés eszközeivel kiváltunk.

A  pszichikus  működés  fejlődésének  sokféle  értékmérője  lehet.  Legáltalánosabb 

mutatója  a  személyiség  differenciáltságának  és  integráltságának  foka.  A  korábban 

meglehetősen  strukturálatlan,  egymásba  mosódó  tulajdonságok  és  folyamatok  a 

személyiségfejlődés  során  fokozatosan  összerendeződnek,  differenciálódnak  és  közben 

magasabb  egységgé  szerveződnek.  Speciális  individuális  lelki  folyamatok  jönnek létre, 

szokások  alakulnak  ki,  így  a  viselkedésformák  egyre  szervezettebbé  és  céltudatosabbá 

válnak.  E  pszichikus  fejlődés  kiemelkedő  komponense  az  énfejlődés,  az  éntudatosság 

kialakulása,  azaz az egyén önmagára történő reflektálásának a folyamata,  amely az élet 

korai szakaszától kezdve a felnőttkorig fokozatosan formálódik (Tóth 2005).

Az  önmagunkról  való  tapasztalatok,  ismeretek  rendszere,  a  testünkről, 

képességeinkről megőrzött tudás az énkép. Ez teszi lehetővé, hogy elkülönítsük magunkat 

a  környezetünktől  és  képesek  legyünk  szabályozni  a  helyzetek  megoldására  fordított 

erőfeszítéseinket. Akinek  az  énképe  nem  egyezik  meg  a  személyes  érzéseivel  és 

tapasztalataival, védenie kell magát a valóságtól, mert az szorongást okoz. Ha az eltérés 

túlságosan nagy, az elhárítás összeomlik és súlyos szorongás, emocionális zavar lép fel. A 

jól alkalmazkodó személy énfogalma összhangban van gondolataival és cselekedeteivel: 

énképe nem túl merev, új tapasztalatok és gondolatok beépítésével változni képes Cole és 

Cole 2003). .

Az énkép kisiskolás kortól érzékeny motiváló és értelmező rendszernek tekinthető, de 

kamaszkorban  különösen  nagy  jelentősége  lesz  az  önértékelésnek  a  tanulók  életében, 
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iskolai pályafutásában és így a jövőbeli sikerességben is. Az énkép nagy változáson megy 

keresztül  a  serdülőkorban,  de  nemcsak  bővülnek  és  átalakulnak  a  gyermekek  saját 

magukról  alkotott  ismeretei,  hanem  fontosságuk  is  megsokszorozódik 

személyiségfejlődésük szempontjából. 

1.3. A vizsgálat célja és kutatási hipotézisek

Kutatásom célja, hogy a vizsgált korosztály testalkati és testösszetételi sajátságainak, érési 

mintázatának  valamint  mentális-emocionális  folyamatainak  egységként  való 

értelmezésével  olyan  vizsgálat  elvégzését  valósítsam  meg,  melynek  során  generálisan 

alkalmazható teoretikus törvényszerűségek fogalmazhatók meg a szomatikus és a pszichés 

fejlődés  szerkezetére  és  dinamikájára  vonatkozóan.  Célom  az  is,  hogy  a  feltárt  új 

eredmények az iskolai oktatás és nevelés korszerűsítése terén adaptálhatók legyenek.

E célok elérése érdekében feladatul tűztem ki annak megállapítását,  hogy az azonos 

korcsoportba,  de  eltérő  önértékelési  kategóriákba  tartozó  gyermekek  testi  fejlettsége 

különbözik-e,  továbbá,  hogy  mutatkozik-e  életkortól  és  nemtől  függő  eltérés  a  testi 

jellemzőknek és a nemi érésnek a pszichoszociális fejlettségre kifejtett hatásrendszerében 

Várakozásom szerint az átlagos növekedési és érési mintázatoktól eltérő gyermekek 

szocializációs folyamata és érzelmi fejlődése is eltér az átlagostól. A szélsőséges testalkati-

testösszetételi jellemzőkkel bíró gyermekek esetében a pszichoszociális fejlődés a legtöbb 

életkorban kevésbé harmonikus. 

Annak  érdekében,  hogy  a  vizsgált  gyermekek  testi  fejlődésének  mintázatát  a 

pszichoszociális fejlődés tükrében elemezhessem, a következő kérdéseket és hipotéziseket 

vizsgáltam meg:

.

1. Hogyan alakul a pszichoszociális fejlődés mintázata nemenként és korcsoportonként? 

Igazolható-e,  hogy  az  iskolarendszer  a  leányoknak  kedvezőbb  követelményeket 

támaszt,  s így ők sikeresebbek tanulmányi  téren? Eltér-e a  globális  énkép és a test 

szubjektív önértékelése a serdülőkor folyamán? 

Tanári  tapasztalataimra  alapozva  feltételezem,  hogy  a  fiúk  iskolai  teljesítménye 

rosszabb, életkortól  függetlenül.  A globális önértékelés szintjében az életkor mentén 

csökkenő tendenciát tételezek fel, de a csökkenés mértéke az egyes komponensek közül 

várhatóan a testképben a legnagyobb, és a leányoknál erőteljesebb.
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2. Melyek  azok  a  morfológiai  jellemzők,  amelyek  alapvetően  befolyásolják  az 

önértékelést  és  az  iskolai  teljesítményt?  Igazolható-e  a  túlsúlyossághoz  kapcsolódó 

negatív,  illetve  a  tömegkommunikáció  által  kívánatosnak  tartott  testi  jellemzőkhöz 

kapcsolódó pozitív társadalmi sztereotípiák hatása az énelfogadásra? 

Feltevésem szerint a kedvezőtlenebb önértékelésű gyermekek között több a túlsúlyos 

illetve  az  obez,  testalkatuk  endomorfabb,  mindkét  nemben.  A  fiúknál  a  pozitívabb 

testképpel  rendelkezők  között  a  csont-  és  izomrendszer  nagyobb  robuszticitását 

tételezem fel, a leányoknál fokozottabb linearitást várok. Valószínűleg a testi jellemzők 

a  többi  énkép-komponensre  kevésbé  hatnak,  mint  a  testképre.  Úgy  gondolom,  az 

iskolai teljesítményre elsősorban a testösszetételnek és a testmagasságnak lesz hatása, 

így  várhatóan  a  jobb  szociális  körülményeket  feltételező  nagyobb  testmagasság  és 

fejlettebb csont-izomrendszer lesz jellemző a jobb tanulmányi átlagúak között. 

3. A morfológiai, testalkati jellegek szocializációra kifejtett hatása mely életkorban válik 

jelentőssé? Mikor alakulnak ki nemi különbségek a testi jellegeknek a pszichoszociális 

fejlődésre kifejtett hatásában? Mutatkozik-e életkori különbség az eltérő önértékelésűek 

testalkatában?

Feltevésem  szerint  a  túlsúly  és  az  endomorfia  a  fiúknál  az  alacsonyabb,  míg  a 

leányoknál  a  magasabb életkorokban lesz kedvezőtlenebb  hatással  a  szocializálódás 

folyamatára. Az abszolút és relatív testméretek tekintetében nem várok jelentős életkori 

függést, ugyanakkor a leányoknál erőteljesebb befolyásukat tételezem fel. A kedvezőbb 

önértékelés a leányoknál az ektomorfabb, a fiúknál a mezomorfabb testalkatúak között 

várható,  s ezek életkori  szóródása valószínűleg nem jelentős.  A testi  jellegeknek az 

iskolai teljesítményre kifejtett hatása az életkor előrehaladtával feltételezhetően tompul.

4.  Milyen hatással bír a nemi érés a gyermekek pszichoszociális fejlődésére? Igazolható-

e,  hogy a testi  fejlődésben történő elmaradás  negatívabb önértékeléssel,  ugyanakkor 

kompenzációs pszichoszociális effektusként magasabb iskolai teljesítménnyel párosul?

Hipotézisem szerint  a  pubertás  elején a nemileg  érettebb  gyermekek önértékelése  a 

fiúknál  pozitívabb,  a  leányoknál  viszont  kedvezőtlenebb,  különösen a  testkép terén. 

Mindkét  nemben  a  később  érők  kedvezőtlenebb  önértékelését,  ám  jobb  iskolai 

teljesítményét tételezem fel.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Az énfejlődésre vonatkozó elméletek

Az éntudatosság az egyén önmagára történő reflektálásának a folyamata,  amely az élet 

korai szakaszától kezdve a felnőtt korig fokozatosan alakul ki.

Kegan  (1982)  strukturális-hierarchikus  énfejlődési  elmélete  szerint  az  énfejlődés 

mozgatója az „én” és a „másik” közötti pszichológiai elkülönülés. Ez az elkülönülés annak 

függvényében  alakul,  milyen  jelentést  ad  az  egyén  saját  tapasztalatainak  és  mások 

véleményének.  A  fejlődési  szakaszok  során  a  környezetében  élő  fontos  személyek 

véleménye  beépül  az  egyén  tapasztalataiba,  és  önmagával  folytatott  dialógusaiban  e 

véleményekhez viszonyítja saját viselkedését, gondolkodását.

0.  szakasz:  a  differenciálatlan,  beágyazódó  én,  amely  időszak  vége  a  „nem” 

kimondásához kapcsolható. Ennek legkorábbi megnyilvánulása a 2. életév végére tehető. 

1. szakasz, az  impulzív én a 2-5 éves gyermek fő jellemzője.  Közvetlen szükséglet-

kielégítésre  törekszik  a  tárgyak  megragadása,  az  éhség  csillapítása,  kíváncsiságának 

kielégítése,  szülők  vagy  kedvenc  állatok  szoros  közelségének  keresése  érdekében. 

Amennyiben ezek a szükségletek közvetlenül nem valósulhatnak meg, akkor a gyermek 

vagy azonnali agresszív viselkedést nyilvánít vagy fantáziajátékban jeleníti meg a vágyott 

tárgyat,  élőlényt,  személyt.  Minthogy  impulzusainak  kifejezésében  tapasztalja  meg 

önmagát, fenyegetést jelent az én fejlődése szempontjából, ha ezeket az impulzusokat nem 

fejezheti ki. 

2.  szakasz,  az  uralkodó  én a  prepubertás  elejéig  tart.  A  gyermek  megtanulja 

szükségleteit korlátozni, ami a kortársak közötti kapcsolatfelvételhez és a családon kívüli 

létezéshez elengedhetetlen. A szükségletek szabályozásának, késleltetésének a képessége 

az iskolaérettség egyik kritériuma is.

Eddig a gyermek azt feltételezte, hogy a szülő ismeri az ő privát énjét, vagyis ismeri 

gondolatait, vágyait, akkor is, ha nem beszél róla. Most felfedezi, hogy van egy másoktól 

független  belső  világa  (privát  én).  Megtapasztalja,  hogy  viselkedése  alapján  mások 

számára valamilyennek látszik, olyan szükségletekkel, gondolatokkal rendelkezik, amelyek 

mások elől el vannak rejtve. Ennek a független belső világnak a kialakulását jelzi, hogy a 

gyermeknek titka van a szülő előtt (Kohlberg 1987). 

Ebben  a  stádiumban  a  gyermek  az  önmagával  kapcsolatos  észleleteket  össze  tudja 

hangolni,  az  önmagára  vonatkozó  fogalmi  kategóriák  (okos,  szegény,  csinos,  kövér) 
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állandó jelentést  ettől  az időszaktól  kezdve nyernek.  Az énkép aktív kidolgozása ekkor 

kezdődik el. 

3. szakasz, az interperszonális én a prepubertás korú gyermek fejlődésének időszaka. A 

kortárskapcsolatokban  való  létezés  időszaka  ez,  a  társas  önazonosság,  társas  identitás 

próbálgatása történik. Különböző barátokkal, kortársakkal különféle viselkedéseket lehet 

tapasztalni,  különböző  élményeket  lehet  megosztani,  különböző  játékokban  szükséges 

egyezkedni.  A  kölcsönösségre  törekvő  egyezkedés,  a  kortársak  világába  való 

bekapcsolódás a döntő ebben a szakaszban. 

4. szakasz: az autonóm én. A serdülő megtapasztalja, hogy a kapcsolatainak birtokosa. 

A társas identitással  kidolgozásnál még az volt számára a természetes, hogy különböző 

barátokkal  különféle  szerepekben  viselkedjen,  most  arra  törekszik,  hogy  kidolgozza  a 

személyes identitását vagyis a helyzetektől, személyektől, időtől független önazonosságát. 

A barátok  az  azonos  életstílus  alapján  szelektálódnak.  A saját  érzések  ellentétességére 

nemcsak reflektálni képes, hanem életfilozófiákat keres vagy dolgoz ki az ellentmondásos 

helyzetek egységben történő szemléléséhez. 

Az  énkép  alakulása  szorosan  összefügg  az  önértékelésre  vonatkozó  tapasztalatok 

szerveződésével,  hiszen az énképet  alkotó  fogalmak pozitív  vagy negatív  tartalmúak,  s 

csak elenyésző mértékben semlegesek. Az adott kontextusban elhangzott, másoktól érkező 

kijelentés,  társas  viszonyulás  már  a  kisgyermekkor  éveiben  erőteljesen  befolyásolja  a 

gyermek  énképének  alakulását,  -  azelőtt,  hogy  kisiskoláskorban  elkezdődne  annak  a 

tudatos élményekre épülő szerveződése (Kohlberg 1987). 

Allport (1980) személyiségfejlődési elmélete szerint a személyiségfejlődés során időről 

időre a teljes személyiségrendszer megújul és átalakul: a különböző életszakaszokban új 

funkciók bontakoznak ki, és jutnak fontos szerephez. 

Az én hét funkciója is ezt a hierarchiát képezi le:

1.  Testi  én-érzés. Életük  első  évében  a  csecsemők  megismerik  saját  testüket, 

megtanulják megkülönböztetni önmagukat másoktól és a tárgyaktól. A testi én később is 

fontos: az élet folyamán mindvégig az én-tudat tudattalan magva marad. 

2.  Én-identitásérzés.  Saját  nevünk  hangzását  már  egyéves  kor  előtt  felismerjük,  a 

második életévben pedig már az „én” névmást is használjuk. A szavak megtanulásával a 

gyermek önmagát egyre inkább független, állandó, másoktól különböző egyénnek kezdi 

megélni. 
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3.  Önértékelés. Az önértékelés első jelei 2–4 éves kor közt mutatkoznak. Ilyenkor a 

gyermekek már büszkék rá, hogy egyes dolgokat meg tudnak tenni, és – főleg a gyakorló 

és  szimbolikus  játékok  útján  –  készségeiket,  kompetenciáikat  folyamatosan  fejlesztik. 

Felismerik, hogy mások hogyan értékelik őket, és internalizálják a kedvező véleményt. Sok 

olyan helyzet is kialakulhat azonban, amikor a gyermek óriási felfedezési vágya korlátokba 

ütközik,  frusztrálódik,  a  szülő tiltásai  vagy a  saját  balsiker  hatására.  Ilyenkor  szégyen, 

bűntudat lép fel, és rögzülhet a negatív

önértékelés.

4.  Én-kiterjesztés. Az én-kiterjesztés első jelei 4–6 éves korra tehetők. Ekkor válnak 

meghatározóvá  az  énhez  közel  álló  személyek,  tárgyak,  események.  Kialakul  a  saját 

tárgyakhoz való ragaszkodás,megszilárdulnak az érdeklődési  területek,  érettebbé válik a 

családtagokhoz való viszony.

5. Én-kép. E fogalom lényege az a hatás, amelyet egy adott egyén a referenciacsoport 

tagjaira és más fontos személyekre gyakorol. Első formája 5-6 éves kor körül jelenik meg, 

amikor a gyermek már érzékeli mások elvárásait, és megbízhatóan megkülönbözteti a jót a 

rossztól. Lelkiismerete azonban ekkor még fejlődőben van, a normák belsővé válása pedig 

folyamatosan történik.

6.  Az  én  mint  racionális  megküzdő. A  6–12  éves  gyermek  már  önállóan  is  képes 

kidolgozni  racionális  és  hatékony  problémamegoldási  módokat.  Viselkedését  a 

környezethez  tudja  igazítani,  saját  cselekedeteit  tudatosan  alakíthatja.  Annak  ellenére 

azonban, hogy ekkor már működik a reflektív gondolkodás, döntési helyzetekben sokszor 

még nem a saját mércék, hanem a családtagok véleménye az irányadó. 

7.  Az én mint törekvő. E  funkció a 12. életév után jelenhet meg, bár gyakran jóval 

később alakul ki. Az egyéni életcélok, értékek és a tartalmas élet felé irányuló törekvést 

jelöli az élet nehézségeivel való megbirkózásban. 

A fenti  én-összetevőkön kívül  Allport  egy olyan  én-aspektust  is  elkülönít,  amely  a 

többi funkciót egységben tartja, szintetizálja. Ez a szempont  az én mint tudó  (a kognitív 

elméletekben a szubjektív énnek feleltethető meg).

A  személyiségfejlődés  legösszetettebb  modelljét  Erikson  (1968)  alkotta  meg.  Más 

kutatók, akik ugyancsak a fejlődést vizsgálták, az emberi életút egy bizonyos szakaszára 

összpontosítottak,  Erikson azonban kiterjesztette elméletét az egész életútra, feltételezve, 

hogy a fejlődés nem áll  meg bizonyos életkorban,  hanem az ember  állandóan változik, 

fejlődik.
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    Elméletének  a  kulcsfogalmai:  énidentitás,  kompetencia,  pszichoszociális  krízis.  Az 

életet  állandó  identitás-keresésként  fogja  fel,  mely  identitás-keresés  a  serdülőkorban 

körvonalazódik  és  a  késői  felnőttkorban  ér  véget.  A pszichoszociális  krízis  a  fejlődés 

folyamatából eredő konfliktushelyzet, mely a szociális együttélés következménye. Minden 

életkornak  megvan  a  saját,  jól  elkülöníthető  krízise,  és  a  megoldása  függvényében 

jelentkezik vagy nem a kompetenciaérzés a személyben.  Minden pszichoszociális  krízis 

egy adott  fejlődési  szakaszhoz kötött,  megoldása révén történik az átlépés  a következő 

szakaszba. 

Erikson (1963, 1968) 8 krízishelyzetet állapított meg, amelyeknek 8 fejlődési szakasz 

felel meg. Ezek közül a felnőttkorig a következők zajlanak le:

0-2  év,  csecsemőkor: az  ősbizalom szakasza.  Ebben  a  szakaszban  kell  hogy 

kialakuljon a gyermekekben a bizalom a szociális környezet irányában, melyet ebben az 

időben a szüleik illetve a gondozóik jelentenek. A krízishelyzetet  a bizalom kialakulása 

illetve  ki  nem alakulása jelenti,  és  ez a szülői  gondoskodás függvénye.  Amennyiben a 

szülő, gondozó mindig megjelenik, ahányszor a gyermeknek szüksége van rá, amikor éhes, 

fájdalmai  vannak,  fél,  akkor  a gyermekben kialakul  a bizalom,  későbbi  élete  folyamán 

nyitottabb  lesz,  megbízik  társaiban.  Ezzel  ellentétes  esetben,  amikor  a  gyermek 

szükségleteinek  kielégítése  akadályozott,  vagy  nem  akkor  elégítik  ki,  amikor  igazán 

szüksége van rá, nem alakul ki az ősbizalom, és a gyermek később sem fog ragaszkodni, 

nem fog tudni bízni embertársaiban.

2-3 éves kor, kisgyermekkor. Ezt a szakaszt az autonómia illetve kétségbeesés krízise 

jellemzi.  Ebben  az  életkorban  a  gyermek  fő  tevékenysége  az  ürítést  végző  szerveire 

irányul, ekkor kell megtanulnia kontrollálni, szabályozni vizeletét illetve székletét. Az első 

olyan szakasz, amikor nyílt konfliktusba kerül környezetével, hiszen az olyasmit követel 

tőle, mely nem áll összhangban saját késztetéseivel. Attól függően alakul ki a gyermekben 

az autonómiaérzés, hogy a család mennyire jól oldja meg ezt a konfliktust. Ha a család 

megértő  és  időt  hagy a  gyermeknek  a  tanulásra,  ha  nyugodt  a  légkör,  akkor  a  gyerek 

tudatában  lesz  annak,  hogy  függetlenül  is  képes  cselekedni.  Ellenkező  esetben 

kétségbeesik, felnőtt korában pedig antiszociális viselkedési formákat alkalmaz.

3-5 éves kor, óvodáskor. Ezt a szakaszt a kezdeményezés illetve bűntudat dimenziója 

fémjelzi.  A  gyermek  fokozatosan  leválik  környezetéről,  független  lesz,  rengeteg 

kezdeményezőképességgel rendelkezik. Mindent meg szeretne tapasztalni, önálló akciókat 

kezdeményez.  Ha nem ütközik akadályokba,  ha biztosítják számára az önállóan végzett 
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munka lehetőségét, akkor a későbbiek folyamán a gyermek kezdeményezővé válik, kreatív 

lesz. Ellenkező esetben, vagyis ha mindent tiltanak számára, akkor állandó bűntudatot fog 

érezni,  mindig  szorongani  fog  attól,  hogy  valamit  nem  helyesen  cselekszik,  kétségei 

lesznek saját erőforrásait illetően.

6-11 éves kor, kisiskoláskor. Ebben a szakaszban kerül a gyermek iskolába, válik le 

egyre  jobban  a  családjától.  Az  eddigi  játék  szerepét  átveszi  a  szisztematikus  tanulás, 

melyben már teret kap az állandó minősítés. Az iskola teljesítménycentrikus intézmény, 

megkezdődik a versengés a kortársak között. A gyermek énképét saját iskolai teljesítménye 

függvényében  alakítja,  hiszen  ebben  a  korban  a  szülői,  rokoni  elismerés,  a  barátok 

választása a jó teljesítményhez kötött. Ha nem sikerül megfelelnie a követelményeknek, 

kisebbrendű  érzés  lesz  úrrá  rajta,  s  valamilyen  pótcselekvésben  próbálja  kompenzálni 

iskolai  sikertelenségeit.  Ha  ez  sportban,  művészetben  stb.  sikerül,  akkor  kialakulhat  a 

gyermekben  a  teljesítményérzés,  ha  nem,  akkor  lelkiismeret  furdalása,  kisebbrendűségi 

érzései lesznek.

12-20 éves kor serdülőkor. Erre a szakaszra az identitáskeresés jellemző   A serdülő 

megpróbálja  felfedezni  saját  értékeit,  pozitív  vonásait,  megpróbálja  megtalálni  a  saját 

helyét a világban. Kiválaszt néhány olyan társadalmi szerepet, melyet elfogadhatónak tart 

és ezeket gyakorolja, megtalálja helyét a világban. Amennyiben egyetlen szerepet sem talál 

megfelelőnek, konfúz lesz, nem találja a helyét. Az énképének az összetevői között nem 

talál  kongruenciát,  énideálja  nagyon  eltávolodik  énképétől  s  ez  szerep-konfúziót 

eredményez.

Összegzésképpen  megállapítható,  hogy  az  énfejlődés  pubertáskori  fázisának 

legfontosabb  jellemzője  az  identitáskeresés,  amelyet  legfőképpen  a  társas  kapcsolatok 

próbálgatása majd az egyéni életcélok megválasztása fémjelez.  Ezért kiemelten szükséges 

elemezni  a  szociális  és  individuális  önértékelés  alakulását  és  azok  biológiai 

determináltságát. 

2.2. Az énkép fogalma és jelentősége a pszichoszociális fejlődésben

Mead (1973) szerint az egyéni fejlődésben akkor lehet énképről beszélni, amikor az egyén 

felismeri,  hogy ő más emberek észlelésének tárgya, vagyis, amikor valaki önmagát más 

nézőpontjából is tudja nézni. Felfogásában az Én egyik viselkedésmódja az aktív cselekvés 

(„reaktív  én”),  a  másik  a  társak  véleményének  figyelembe  vétele,  az  arra  történő 

reflektálás. Az énkép ebből a reflexiós tevékenységből alakul ki („felépített én”). Míg a 
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reaktív én tevékenységében az egyén mint biológiai organizmus szerepel, addig a felépített 

én a cselekvések eredményességéről, hatásairól, a társas környezet visszahatásairól szűr le 

tapasztalatokat. 

Az énkép kialakulása szociális környezethez kötött, mivel szociális interakcióink révén 

jön  létre,  a  személy  csak  másokkal  való  összehasonlítás  révén  tudja  megítélni  saját 

értékeit. A  legnagyobb  jelentőséggel  a  szignifikáns  mások  (szülők,  barátok,  iskolai 

kortársak,  tanárok)  véleménye  bír  az  egyén  számára.  Az  egyén  énképe  e  jelentős 

személyek véleményének visszatükröződése.  Fejlődéslélektani  vizsgálatok (Piaget  1970, 

Clarke-Stewart és Friedman 1987) eredményei azt sugallják, hogy a mások nézőpontjába 

való belehelyezkedés, a decentrálás kialakulása 8-9 éves korra tehető. A kisiskoláskor tehát 

az énkép formálódása szempontjából kiemelt szakasznak tekinthető.

Lukács és Pressing (1988) is hangsúlyozzák, hogy az énkép (önkép vagy self) mint az 

önmagunk  iránt  kialakított  és  érzelmileg  színezett  attitűd,  szociális  interakciók 

eredményeként  jön  létre.  Kiemelik,  hogy  pubertáskorban  a  gyermek  szociális 

viszonyulásában  ugrásszerű,  minőségi  változás  következik  be.  A serdülő a  felnőttekkel 

szemben függetlenségre törekszik, ugyanakkor keresi a kortárscsoportba való beilleszkedés 

módját.  Ennek megfelelően  új értékelési  szempontok alapján veszi  revízió  alá  énképét. 

Egyre nagyobb szerepet tölt be életében a csoport, de már kezd magával is többet törődni.

A  humanisztikus  pszichológusok,  mint  például  Rogers  (1981)  szerint  az  énkép 

lényegében  azon  érzéseknek,  érzelmeknek,  attitűdöknek  a  belső  sémája,  amelyeket  a 

személy sajátjainak tart. A személyiség másik összetevője az én-ideál, ez az a személy, 

akinek  az  ember  látni  szeretné  önmagát,  azokat  az  érzéseket,  érzelmeket,  attitűdöket 

tartalmazza, melyeket az egyén sajátjának szeretne. A harmonikus személyiség feltétele, 

hogy  az  énkép  és  az  én-ideál  minél  közelebb  legyenek  egymáshoz,  hogy  a  személy 

olyannak  lássa  magát,  ami  valójában  lenni  szeretne.  Ha  valaki  állandóan  énképének 

ellentmondóan cselekszik, akkor érzelmi egyensúlya megbomlik, feszültség keletkezik. Az 

egészséges  személyiség  rogersi  értelmezésben  kongruensen  cselekszik,  tehát  énazonos 

marad (McGraw 1987). 

Kiss  (1978)  hangsúlyozza,  hogy  az  énkép  meghatározható  horizontális  (szimultán) 

szemlélet  alapján,  azaz  egy  adott  életszakaszban  lévő  egyénnek  önmagáról  alkotott 

véleményét,  annak  lényeges  jellemzőit  tárjuk  fel,  de  meghatározhatjuk  vertikális 

(genetikus,  szukcesszív)  szemlélet  alapján  is,  amikor  a  fejlődő  egyén  egymást  követő 

életszakaszaiban kialakult énképének megváltozott jellegzetességeit vesszük számba. 

14



Az énkép kisiskolás kortól érzékeny motiváló és értelmező rendszernek tekinthető, de 

kamaszkorban  különösen  nagy  jelentősége  lesz  az  önértékelésnek  a  tanulók  életében, 

iskolai pályafutásában és így a jövőbeli sikerességben is. A több területen is jelentkező 

pubertáskori változások, vagyis a testi átalakulások, az érzelmi és indulati élet változásai, 

illetve a sokféle szerep kipróbálása okozza a serdülőkori identitáskrízist (Erikson 1968). 

Az addigi  önismeret  széttöredezik,  az  énképpel  kapcsolatos  biztos  tudás  bizonytalanná 

válik,  és megindul  egy sok feszültséggel,  érzelmi  viharral  járó belső munka:  a  felnőtti 

identitás  kialakítása.  A pubertáskorú fiataloknál  tehát nagy erővel lép fel  az önismereti 

érdeklődés, éppen ezért nagyon fontos lesz minden olyan információ, ami képességeikről, 

személyiségükről,  jellemvonásaikról  szól.  Mindezek  nemcsak  azért  bírnak  nagy 

jelentőséggel, mert igazi tükröt tarthatnak a serdülő elé, és hiteles információt adhatnak, 

hanem azért is, mert a fiatal számára nagyon fontos az elfogadás, a pozitív visszajelentés 

igénye; ezért még a társadalmi konvenciókat is hajlandó lesz elfogadni (Kőrössy 1997).

Pubertáskorban  nagyon  nagy  erővel  jelentkezik  az  önmagába  tekintés,  az 

önmegfigyelés.  Az introspekció során többszörös,  a társas  szerepek mentén szerveződő 

énreprezentációk alakulnak ki. A többszörös énkép kialakulásának egyik oka a kognitív 

funkciók fejlődése, vagyis a fogalmak kialakítása és pontos használata, a sokféle szempont 

kezelése egyszerre, illetve a különböző tényezők egymáshoz viszonyításának képessége. A 

másik ok abban keresendő, hogy a különböző társas elvárások teljesítésekor igen eltérő 

viselkedést  képes produkálni a fiatal,  és  ezzel szembesül  is az önmegfigyelés  során.  A 

reprezentációk gazdagsága és sokfélesége miatt nagyfokú érzékenység jellemző ebben az 

életkorban a társas értékelésre, a tanártól és a társaktól érkező jellemzések különbségeire 

(Carver és Scheier 1998, Harter 1999). 

A  késői  pubertáskorban  a  még  árnyaltabb  és  bőségesebb  önjellemzés  mellett 

megjelenik  az  ellentétek  kiemelése  és  összekapcsolása  is,  de  az  integráció  teljessége 

nélkül. Az előző korszak önreflexió nélküli  önelfogadása eltűnik, viszont jelentkezik az 

ellentétes  tulajdonságpárok  egyszerre  történő  észlelése,  így  az  aktuális  önértékelés 

meglehetősen instabillá válik, s ennek következtében negatívabb lesz az énkép.    

Nehezíti az önismereti munka lehetséges kereteit a serdülőkori egocentrizmus (Elkind 

1967) két megnyilvánulása, a képzelt közönség és a személyes mese. Az egocentrizmus azt 

jelenti  ebben  az  életkorban,  hogy  nehéz  különbséget  tenni  a  saját  és  a  másik  ember 

gondolatai,  érzései között.  A serdülő azt érzi,  úgy látja, hogy mindenki  őt figyeli,  vele 

foglalkozik.  Ez  nem  más,  mint  a  saját  fokozott  önmegfigyelésének  kivetítése  a 
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környezetében lévő személyekre.  Úgy véli,  hogy mások éppen annyira  kritikusak vagy 

elfogadók  vele,  ahogyan  ő  saját  magával.  A  fiatal  tehát  folyamatosan  megalkot  egy 

virtuális közönséget, és eszerint is viselkedik; ezt jelenti a képzelt közönség fogalma. A 

személyes mese jelensége pedig arról szól, hogy a serdülő saját magát megismerhetetlen, 

nagyon különleges, szinte megközelíthetetlen individuumként látja, akire nem érvényesek 

a  fizikai  világ  törvényei,  ezért  nincs  veszélyérzete,  és  emiatt  nagy a  kockázatvállalási 

hajlandósága.  A  személyes  történet  olyan  a  képzeletben  megalkotott  individuális 

történéssor,  olyan  mítosz,  ami  a  mindenhatóságról  és  a  halhatatlanságról  is  tartalmaz 

fantáziákat.  Az önismeret  ezen sajátosságai,  valamint  a sokszoros bizonytalanság  és az 

önismereti érzékenység miatt a serdülő önként néz a szociális tükörbe: fokozottan figyeli a 

másoktól érkező visszajelzéseket, ami általában nagyon különböző értékeléseket tartalmaz. 

A  minősítések  nagy  részével  a  fiatal  identifikálódik,  hiszen  ezek  belső  iránytűként 

működve erős hatást gyakorolnak a serdülők viselkedésére (Higgins 1991). 

Adoleszcensz  korban  (17–19  év)  a  fiatal  általában  kiválasztja  azt  a  továbbtanulási 

lehetőséget, pályát vagy szakmát, ami érdekli, és ezzel egy időben megszilárdulnak a baráti 

kapcsolatok  is.  Ezek  a  személyes  elköteleződések,  választások  nagyban  hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a saját értékek megfogalmazása során egységesebb belső iránytű alakulhasson 

ki.  Jelentősen  csökken  az  egocentrizmus,  és  elsősorban  a  felnőtti  értékelés  hatására 

integrált  énkép  jön  létre,  amelyben  az  ellentétek  fölé  azokat  összefogó,  általánosabb 

kategóriák  kerülnek.  Az a  serdülő,  aki  korábban  hol  nyitottnak,  hol  zárkózottnak  látta 

magát,  most  azt  mondja,  hogy  rugalmasan  tud  alkalmazkodni,  képes  arra,  hogy  a 

helyzetnek megfelelően viselkedjen (Kőrössy 1997). 

A serdülőkori énkép-fejlődésben a szociális környezet nemcsak támogathatja a személy 

szükségleteit, amellyel a pozitív énkép kialakulását segíti, de gátolhatja is azokat, ezzel a 

negatív énkép irányába fordítva (Kiss 1978).

A pozitív énkép és önértékelés erős, meghatározó éntudathoz, normális és kiemelkedő 

szintű teljesítményhez és a tanult tapasztalatok alkalmazásához vezet. A pozitív énképpel 

rendelkező  gyermek  nem  fél  az  új  helyzetektől,  bátran,  könnyen  barátkozik  (Kőrössy 

1997). Nyitott továbbá az újdonságokra, bizalommal fordul a tanára felé, kooperatív, képes 

az  ésszerű  szabályokat  követni,  betartani  és  felelősséget  vállalni  a  cselekedeteiért 

(Rotherham 1987, Hamachek 1995). 

A negatív énkép alacsony önértékelés eredménye,  és átlagosnál gyengébb éntudattal 

társul,  amelyben  a  tanult  tapasztalatok  alkalmazása  nagy  nehézségekbe  ütközik 
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(Rotherham 1987). Az alacsony énképpel rendelkező gyermek elvárja mások irányítását, 

engedélyt kér cselekedeteikhez, ritkán mutat spontaneitást és kezdeményezőkészséget, alig 

kapcsolódik  be  az  újdonságokba,  elszigetelődik  és  hallgatag,  birtoklási  vágy és  túlzott 

elvárás jellemzi. A negatív énképpel rendelkező tanulók énképe és az ideális énképe között 

nagy  a  különbség.  A  sikereket  a  véletlennek,  a  kudarcokat  saját  ügyetlenségüknek, 

tehetetlenségüknek  tulajdonítják.  Általában  kudarckerülő  módon  viselkednek, 

visszahúzódnak,  elkerülik  a  versenyhelyzetet.  Az elzárkózás  stratégiáját  követik,  amely 

csökkenti a hibázási lehetőségeket, ezáltal megóvja őket attól, hogy alacsony önértékelésük 

tudatossá váljon (Hamachek 1995). 

A szakirodalmi előzmények alapján megállapítható, hogy az énkép szociálpszichológiai 

meghatározottságával  kapcsolatban  számos  ismerettel  rendelkezünk,  de  a  testi 

jellemzőknek e hatásrendszerben betöltött  szerepe a pszichológiai  szakirodalom kevéssé 

tárgyalt aspektusa.

2.3. Az iskolai énképpel kapcsolatos kutatások

Shavelson 1976-ban az iskolai  énképet a következő struktúrában vázolja fel:  az iskolai 

énkép tartalmaz egy általános énképet, melynek két összetevője a tanulmányi énkép és a 

tanuláson kívül eső énkép. A nem tanulmányi énkép részelemei a fizikai, a családi, a társas 

énkép és az önbecsülés. A tanulmányi énképhez tartoznak a tantárgyakkal és a tanárokkal 

kapcsolatos viszonyulások (Shavelson és mtsai 1976).

Wattenberg és Clifford 1964-ben 5 éves, óvodáskorú gyermekekkel intelligencia tesztet 

és önértékelési kérdőívet vettek fel, tehát még azelőtt, hogy megtanultak volna olvasni. 2,5 

évvel később megvizsgálták,  milyen  a gyermekek olvasási  teljesítménye és azt  találták, 

hogy az óvodáskorban felvett önértékelési kérdőív hatékonyabban jósolta meg az olvasási 

teljesítményt,  mint  az  intelligencia  teszt.  Ennek  az  lehet  a  magyarázata,  hogy  magas 

önértékelés  feltehetően  olyan  viselkedésformákkal  jár  együtt,  amelyek  a  motiváció 

megfelelő  alakulása  révén  magas  teljesítményt  eredményeznek.  A  magas  önértékelés 

abban segíti a gyermeket, hogy a teljesítményért hatékonyabban tudjon küzdeni (Civikly 

1982) 

Shiffer 1977-ben azt vizsgálta, mi jellemzi a magas önértékeléssel, pozitív énképpel 

rendelkező tanulókat iskolai helyzetben. Eredményei szerint a pozitív énképpel rendelkező 

diákok  kitartóbbak  voltak  a  feladatmegoldásban,  jobb  időbeosztással  oldották  meg  az 

időkorlátos feladatokat, nagy számú interakciót tartottak fenn a tanárral és kortársaikkal, 
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gyakran  foglaltak  el  jó  társas  pozíciót  szociometriai  kérdőívben.  A  negatív  énképpel 

rendelkező diákokra ennek az ellenkezője volt igaz, továbbá kifejezetten nagy számban 

fordult  elő  a  feladatmegoldástól  eltérítő,  nem  célirányos  viselkedés,  bámészkodás, 

hosszadalmas töprengés egy-egy részletinformáció tartalmán (Orosz és Szitó 1998).

Bachman  1977-ben  4  éven  át  tartó  longitudinális  vizsgálatot  végzett  250  olyan 

diákkal,  akik  lemorzsolódtak  a  középiskolából.  Megvizsgálta  intelligenciájukat  és 

énképüket. Az intelligencia eredmények azt mutatták, hogy a lemorzsolódott diákok 55%-

ának intelligenciája 90-es IQ fölötti, vagyis legalább átlagos, ebből 5% 120 feletti, vagyis 

igen  magas  intelligenciával  rendelkező.  A  szerző  szerint  tehát  az  említett  55% 

lemorzsolódása nem magyarázható gyengébb szellemi képességeikkel. Az énkép vizsgálat 

azt  mutatta,  hogy  a  lemorzsolódottak  énképe  jelentősen  negatívabb  volt,  mint  a 

középiskolát folytató társaiké. Ez az énkép azonban az iskola elhagyása és egy új iskolába 

történő  beilleszkedés  után  visszatért  a  középiskolában  maradók  pozitív  énképének 

szintjére. A lemorzsolódottak több mint felénél az iskola elhagyását a várható kudarctól és 

a vele együtt járó negatív énképtől való menekülésként lehet értelmezni (Orosz és Szitó 

1998). 

Marsh, Parker és Smith 1983-ban 960 fő, 10-13 éves gyermekkel végeztek kérdőíves 

vizsgálatot. A kérdőív egyik részét a nem tanulmányi énkép alkotta, melynek összetevői a 

fizikai képességek és a sport, a fizikai megjelenés, a kortárs kapcsolatok, a szülőkkel való 

kapcsolat voltak. A tanulmányi énkép alskáláit pedig az olvasáshoz, a matematikához, az 

iskolai tárgyakhoz való általános viszony képezték. Eredményeik szerint a nem tanulmányi 

énkép  nem  áll  kapcsolatban  sem  az  intelligencia  eredményekkel,  sem  a  tanulmányi 

teljesítménnyel.  Ellenben  a  tanulmányi  énkép  pontszámai  0,40-0,60  közötti  korrelációs 

kapcsolatban állnak az olvasási, a matematikai és az intelligencia eredményekkel. Bár a 

korrelációs eredmények oksági kapcsolatok feltárására nem alkalmasak, mégis valószínű, 

hogy  a  pozitív  énkép  nagyobb  teljesítményeket  eredményez  és  megfordítva,  a  magas 

iskolai teljesítmények pozitív iskolai énképet tartanak fenn. (Marsh és mtsai 1983) 

Burns  (1982)  kutatásai  szerint  a  gyermekek  énképe  2.  és  7.  évfolyam  között 

folyamatosan egyre negatívabb lesz, ami részben a reálisabb önértékelésnek köszönhető, 

részben pedig a szaporodó iskolai kudarcnak tudható be. Azt is igazolta, hogy a tanároktól 

származó  értékelés  és  a  tanulói,  specifikus  képességekre  vonatkozó  önértékelés  között 

szoros kapcsolat van: vagyis pozitív visszajelzés esetén pozitív önértékelés alakult  ki, a 

többszöri,  folyamatos  negatív  tartalmú  minősítés  hatására  pedig  negatív  lett  a  tanulók 
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képességeikről  formált  minősítése.  Ugyanakkor  rámutatott:  a  pozitív  énkép  nem  járt 

mindig együtt  jó teljesítménnyel,  vagyis a pozitív önértékelés annak csak szükséges, de 

nem elegendő feltétele. 

A globális énkép és a tanulmányi eredmény kapcsolatánál sokkal erősebb összefüggés 

található a teljesítménnyel kapcsolatos, specifikus énkép és a tanulmányi eredmény között. 

Középiskolai tanulók körében Marsh (1990) azt találta, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos 

énkép meghatározta a következő évi általános eredményt,  de a tanulmányi  átlagok nem 

befolyásolták az énképet. Más vizsgálatok (Lyon 1993) szorosabb összefüggést mutattak 

az  iskolai  teljesítményre  vonatkozó  tanulói  önértékelés  és  a  teljesítmény  között:  a 

specifikus énkép előrejelzője volt az iskolai teljesítménynek 7. és 8. osztályosoknál. 

Más tanulmányok (Strein 1993) azt emelik ki, hogy az iskolai énképnek az iskolai 

eredményekkel  történő  összefüggését  mindig  egy  körülhatárolt  viszonyítási  keretben 

szükséges értelmezni  (a „nagy hal a kis  tóban” effektus miatt).  Két egyenlő képességű 

tanuló közül alacsonyabb lesz ugyanis egy magasabb követelményeket támasztó iskolában 

vagy iskolai  osztályban  lévő tanulónak  az  énképe,  mert  az  énkép kérdőív  kitöltésekor 

viszonyítási keretet az iskola vagy az iskolai osztály képez a diák számára. 

2.4. A testi fejlődés és a pszichoszociális fejlődés kapcsolatának vizsgálata

A  prepubertásban  a  hormonrendszer  fejlődése  a  nemek  közötti  különbségeket  tovább 

fokozza.  A serdülőkorban bekövetkező testi  változásokkal,  a másodlagos  nemi jellegek 

kialakulásával  a  pszichikai  funkciók  nagyfokú  kiegyensúlyozatlansága  és  fokozott 

önmegfigyelés  jár  együtt  (Tanner  1961).  Ezek a  változások még  egy átlagos  fejlődésű 

gyermek számra is nehézséget jelenthetnek, az átlagtól eltérő ütemben fejlődők számára 

pedig  még  nagyobb  problémát  okozhatnak.   Ezt  erősíti  meg  Jones  és  Mussen  (1958) 

vizsgálata  is,  akik  korán  és  későn  érő  gyermekek  önértékelését  és  interperszonális 

kapcsolatait  elemezték.  Eredményeik  szerint  a  korán  érő  gyermekek  önértékelése 

magasabb és interperszonális  kapcsolatrendszerük is fejlettebb,  mint  későn érő társaiké. 

Ezen kívül a korai érés pozitív korrelációját tapasztalták az önuralommal, a dominanciával 

továbbá  a  függetlenséggel.  A  korán  érő  gyermekek  jobb  szociális  szerepét  más 

tanulmányok is igazolják (Jones és Bayley 1950, Tanner 1961, Bodzsár és Pápai 1992). 

Ezzel  szemben  más  kutatási  eredmények  szerint  a  pubertás  élményei  a  korán  érők 

számára  nehezebben  kezelhetők,  ezért  körükben  nyugtalanság,  zárkózottság,  az 
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intellektuális  kíváncsiság és az önkontroll csökkenése lép fel (Peskin 1967, Sussman és 

mtsai 1985, Richards és mtsai 1993). 

Bodzsár  (1996/97)  ugyanakkor  azt  mutatta  ki,  hogy  nincs  szignifikáns  eltérés  az 

alacsony, az átlagos és a magas szociális szereppel rendelkező gyermekek érési típusában – 

amennyiben nem differenciálunk azok életkora szerint.  A korcsoportok szerint  elemzett 

vizsgálati eredményei azonban jelzik, hogy az átlagostól eltérő ütemű fejlődés hatással van 

az interperszonális kapcsolatokra, de annak mértéke az életkortól függ. A korán érők 11 

éves  korig  alacsonyabb,  majd  az  életkor  előrehaladtával  egyre  magasabb  szociális 

szereppel rendelkeznek, mint későn érő kortársaik.

A  kortárscsoportba  történő  beilleszkedés  fontosságát  több  vizsgálat  is  igazolta 

(Aszmann 1995, Gádoros 1998), ugyanakkor az is tapasztalható, hogy az életkor és az érés 

előrehaladtával  az  osztálytársakkal  (tehát  nem a kifejezett  baráti  körrel)  való  kapcsolat 

egyre kevésbé lesz fontos (Németh és mtsai  2002). A nemi érettség mentális  fejlődésre 

kifejtett hatását vizsgáló tanulmányok (Jones 1957, Bodzsár 1981, Bodzsár és Pápai 1992) 

rámutatnak,  hogy  az  intenzív  testi  változások,  a  növekedés  és  érés  gyorsabb  ütemű 

szellemi  fejlődéssel  járnak  együtt.  A  testileg  fejlettebb,  gyorsabb  érésű  gyermekek 

intelligencia-tesztben  nyújtott  teljesítménye  szignifikánsan  jobb,  mint  a  lassú  érésűeké 

(Bodzsár 2001).

Az  iskolában  és  az  interperszonális  kapcsolatokban  megtapasztalt  értékesség, 

elfogadottság mellett az önértékelés fontos komponense a fizikai vonzerő, a testről alkotott 

kép, amely elsősorban a leányoknál meghatározó. A magas önértékelés a szomatikus és 

pszichés tünetek hiányával, jó hangulattal jár együtt (Kökönyei és mtsai 2002, Rosenberg 

és mtsai 1995).

A lányok progresszívebb növekedését a fiúk néhány éves időbeli eltolódással követik. 

A lányok  nagyobb figyelmet  kezdenek fordítani  a  külsejükre,  alakuló  nőiességükre,  és 

jobban ismerik önmagukat, mint a velük egykorú fiúk. Mind több időt töltenek a tükör 

előtt,  nézegetik  magukat,  testük  formaváltozásait,  és  mind  több  reflexiót  fűznek  az 

önmagukról  szerzett  tájékozódáshoz.  A  fiúk  csak  14-15  éves  korban  érik  el  az 

önjellemzésnek azt a szintjét, amelyre a lányok már 12-13 éves korban eljutnak. A fiúk 

testi énképében a testi fejlődésüknek az azonos életkorú lányokétól való lemaradása okoz 

problémát (Kiss 1978). 

Németh  és  munkatársai  (2002)  vizsgálata  is  megerősítette  a  pubertáskori  szubjektív 

testkép  két  nem  közötti  eltérését.  A  Tenessee-féle  énkép-skála  magyar  viszonyokra 
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adaptált  változatát  (Dévai,  Sipos  1986)  alkalmazva  kimutatták,  hogy  a  fiúk  testkép-

pontszámátlagai minden életkorban magasabbak, mint az azonos életkorú leányoké, de míg 

a fiúk testképpontszám-átlagai az érés és az életkor előrehaladtával növekvő, a leányoké 

csökkenő tendenciájúak. A már menstruáló leányok negatívabb testképpel rendelkeznek, 

mint  a  velük  azonos  életkorú  még  nem  menstruálók.  Véleményük  szerint  mindennek 

hátterében a leányoknak a fiúkénál minden életkorban magasabb testzsírszázaléka áll, és 

az, hogy míg a pubertásban a fiúknál abszolút, addig a leányoknál csak relatív zsírvesztés 

következik be (Forbes 1978). Magyarázhatja a tapasztaltakat az is, hogy a már menstruáló 

leányok testzsírszázaléka minden életkorban magasabb, mint a nem menstruálóké (Bodzsár 

2001). 

A  túlsúlyossághoz  kapcsolódó  negatív  társadalmi  sztereotípiák  serdülőkorban  még 

intenzívebben  nehezednek  a  fiatalokra.  Az  aktuális  és  az  ideális  énkép  közötti  eltérés 

mindkét  nemben  diszharmonikus  tényező,  de  ez  inkább  a  leányoknál  vezet  negatív 

hangulathoz  (Bodzsár  és  Zsákai  2003,  Moretti  és  mtsai  1998).  Több  vizsgálat  is 

alátámasztja,  hogy a testkép és a szubjektív  önértékelés  szorosan összefügg (Blythe  és 

mtsai  1981,  Brack  és  mtsai  1988).  Ugyanakkor  Németh  és  munkatársai  (2002)  ezt  a 

kapcsolatot  nem  tudták  igazolni,  sőt  a  leányok  önértékelési  pontszámai  a  testképpel 

ellentétes tendenciát mutattak.

Újabb  vizsgálatok  szerint  fontos  különbséget  tenni  a  globális  énképnek  a  test 

megítélésére  és  egyéb  pszichoszociális  komponenseire  vonatkozó  pontértékei  között. 

Marsh és munkatársai (2007) az általuk kidolgozott 70 itemes énkép-skála (Marsh és mtsai 

1994)  felhasználásával,  hong-kongi  gyermekek  között  azt  tapasztalták,  hogy  míg  a 

testképre valóban kedvezőtlen hatást gyakorol az elhízottság, addig a globális énképben 

nincs különbség az obez és nem obez fiatalok között. 

Marsh  és  munkatársai  (2007)  megállapítják  azt  is,  hogy  a  túlsúlyosak  negatívabb 

testképe  elsősorban  az  arra  vonatkozó  kérdésre  adott  válaszukból  adódik,  hogy 

túlsúlyosnak tartják-e magukat. Testük többi jellemzőit nem ítélik meg negatívabban, mint 

súlytöbblettel  nem  rendelkező  társaik.  Különösen  a  leányok  körében  hangsúlyos  ez  a 

jelenség. Németh és munkatársai (2002) is azt állapították meg, hogy a szubjektív testképet 

tekintve  a  lányok  minden  életkorban  szignifikánsan  nagyobb  arányban  tartják  magukat 

kövérnek, mint a fiúk. Az életkor emelkedésével ez az arány a fiúknál jelentős mértékben 

csökken  és  fokozatosan  nő  a  magukat  soványnak  ítélők  száma,  míg  a  lányoknál  nem 
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tapasztalható szignifikáns változás – minden életkorban magas a magukat kövérnek tartók 

száma, és alacsony azok aránya, akik soványnak látják magukat.

A testalkatnak  az iskolai  teljesítménnyel  való összefüggésére vonatkozó vizsgálatok 

száma igen csekély.  Nemzetközi viszonylatban Tanner már említett tanulmánya (Tanner 

1961) mellett a Rees és munkatársai (2009) által végzett kutatást említhetjük. 5298 fő, 12-

19 év közötti fiúk vizsgálata alapján Rees és munkatársai azt találták, hogy a testmagasság 

pozitív  korrelációban  áll  az  iskolai  teljesítménnyel,  nem  áll  azonban  kapcsolatban  a 

Rosenberg (1965) féle tesztben elért önértékelési pontszámokkal. A szerzők ebből azt a 

következtetést vonják le, hogy a jobb iskolai teljesítmény hátterében nem az önértékelés, 

hanem  azok  a  kedvezőbb  szocio-ökonómiai  körülmények  állnak,  amelyek  a  nagyobb 

testmagasság elérését is lehetővé tették. 

Kaszab  (1948)  a  testi  jellemzők  közül  szintén  a  a  testmagasság  és  az  iskolai 

teljesítmény kapcsolatát tudta kimutatni.  Az átlagnál magasabb (pontosabban az átlagtól 

fölfelé  1  és  2  szórás  közötti  sávba  eső)  gyermekek  osztályzatai  lényegesen  jobbnak 

mutatkoztak, mint a többieké. A jelentősebb hossznövekedés (az átlagtól 2-4 szórásnyival 

nagyobb testmagasság) már nem volt kedvező. 

Jelen értekezés szeretne újabb megállapításokkal hozzájárulni e kevéssé kutatott terület 

eddigi  eredményeihez,  segítve  ezzel  a  serdülőkorú  fiatalokkal  foglalkozó  szakemberek 

munkáját. 
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3. VIZSGÁLT SZEMÉLYEK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

3.1. A vizsgált személyek

Értekezésemben  a  2003  és  2006  között  végzett  II.  Országos  Növekedésvizsgálatba 

(Bodzsár  és  Zsákai  2007)  bevont  gyermekek  közül  a  11  –  18  éves  kronológiai 

korintervallumot  felölelő  12 987  fős  almintába  tartozó  6231  leány  és  6756  fiú  testi 

fejlettségére  vonatkozó  adatait  elemeztem.  Az  alminta  korcsoportonkénti  megoszlása  a 

következő volt (3.1.1. táblázat):

    3.1.1. táblázat Az antropometriai vizsgálatba bevont korcsoportok elemszáma

Korcsoport (év) Fiúk Leányok
11 851 901
12 895 926
13 803 820
14 741 705
15 945 828
16 969 805
17 879 677
18 673 569

Összesen 6756 6231

A kutatás a Központi Statisztikai Hivatal ajánlását figyelembe véve történt, úgy, hogy 

a  minta  összetétele  reprezentálja  a  11-18  éves  iskoláskorú  populáció  település-  és 

iskolatípus szerinti országos megoszlását, mérete pedig érje el az ebbe a korintervallumba 

tartozó teljes populáció 1,5%-át.

A testi fejlettség mintázatának megállapítása céljából felvett országosan reprezentatív 

mintán belül 3409 tanuló (1708 leány és 1701 fiú) töltött ki pszichológiai tesztet, amelyből 

önértékelésükre vonatkozóan nyertem adatokat. Ennek az almintának a korcsoportonkénti 

megoszlását a 3.1.2. táblázat tartalmazza.
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      3.1.2. táblázat Az önértékelési vizsgálatba bevont korcsoportok elemszáma

Korcsoport (év) Fiúk Leányok
11 238 272
12 278 306
13 252 293
14 259 242
15 182 162
16 173 172
17 200 155
18 119 111

Összesen 1701 1708

A testi  fejlettségi  vizsgálatban  szereplő  12 987  gyermek  mintáján  belül  egy  másik 

almintát  képeznek azok a  tanulók,  akiknek rendelkezem félévi  vagy tanév végi  iskolai 

osztályzatával is. Ezek megoszlását mutatja a 3.1.3. táblázat.

3.1.3. táblázat Az iskolai osztályzattal minősíthető korcsoportok elemszáma

Korcsoport (év) Fiúk Leányok
11 208 248
12 270 317
13 251 301
14 248 254
15 410 419
16 490 447
17 388 376
18 267 320

Összesen 2532 2682

2.2. Az alkalmazott módszerek

2.2.1. Az adatok felvétele és felhasználása

A testi fejlettség becsléséhez szükséges testméretek felvétele a nemzetközi gyakorlatban is 

használt,  hitelesített  mérőeszközökkel  történt,  komplex  antropometriai  vizsgálat  keretén 

belül,  Martin-féle  módszerrel,  az  IBP/HA  ajánlását  figyelembe  véve  (Weiner,  Lourie 

1969). 

 A  hosszúsági  testméretek  meghatározása  antropométerrel,  a  testtömegé  digitális 

szobamérleggel,  a  törzs  szélességi  méreteié  tapintókörzővel,  a  condylusok  szélessége 
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Holtein-féle condylusmérővel, a kerületi méreteké milliméteres beosztású mérőszalaggal, a 

bőrredőké Lange-féle kaliperrel történt. 

Az önértékelési teszteket a legtöbb esetben osztályfőnöki óra keretében tanteremben, 

semleges  körülmények  között,  a  délelőtti  órákban  töltötték  ki  a  tanulók.  Esetenként  a 

kérdőívek  kitöltésésre  az  antropometriai  méréssel  párhuzamosan,  a  mérés  helyszínéül 

szolgáló tornateremben került  sor.  A munka megkezdése  előtt  a  gyerekek tájékoztatást 

kaptak  a  vizsgálat  önkéntes  vállalásáról  és  a  teszt  kitöltésével  kapcsolatos  technikai 

ismeretekről. A teszt írása közben felmerülő problémáik kapcsán kérdéseket tehettek fel.

A  vizsgálat  során  gyűjtött  adatokat  a  következő  egyedi  összefüggések  alapján 

dolgoztam fel:

A tápláltsági állapot becslésére a testtömeg-index (BMI) formuláját használtam: 

BMI = testtömeg (kg) / testmagasság (m)2

A szomatotípus  meghatározása a Heath-Carter féle szomatotipizáló módszer (Carter 

és  Heath 1990)  alapján  történt,  a  Szmodis és  munkatársai  (1976)  által  bevezetett 

regressziós  egyenletek  segítségével,  az  endomorfia  értékeknél  figyelembe  véve  a 

Hebbenlick-féle (1973) magasságkorrekciót.  Az eredetileg Sheldon és munkatársai (1940) 

által leírt tipológiának elméleti alapja az, hogy a három csiralemezből (endo-, mezo- és 

ektoderma) kifejlődő szervek viszonylagos és alapvetően fenotipikus dominanciája alapján 

az emberek egyedi testalkata meghatározható (Bodzsár és Zsákai 2003). 

A testösszetétel  jellemzése Drinkwater  és  Ross (1980)  négykomponensű  formulája 

segítségével  történt. A  testösszetétel  fogalma  az  emberi  test  egészén  belül  az  egyes 

testösszetevők és  testanyagok  arányát  jelenti.  A szerzők  gondolatmenetében  az  emberi 

testtömeg a csont-, az izom-, a zsír és reziduális tömeg összege. Az egyes összetevőket 

viszonylag nagyszámú abszolút vagy relatív (a testtömeg százalékában kifejezett) testméret 

értékeiből  regressziós  egyenletek  segítségével  proporcionálják.  A számított  eredmények 

megbízhatóságát a módszer leírói tetemek analízise után bizonyították. Az eljárás előnye 

(és  egyben  hátránya),  hogy  uniszex,  és  az  eredmények  lényegében  függetlenek  az 

életkortól, az alkattípus testösszetételt módosító hatásaitól és a rasszbéli hovatartozástól is.
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A  nemi  érettséget az  első  menstruáció  és  az  első  magömlés  bekövetkezte  illetve 

hiánya alapján, valamint a másodlagos nemi jellegek fejlettségi állapota alapján becsültem. 

Az első menstruáció  (menarche)  bekövetkeztének időpontjára  illetve  az első magömlés 

(oigarche,  spermarche)  időpontjára  vonatkozó  adatok  gyűjtése  „status  quo”  módszerrel 

(Wilson, Sutherland 1950) történt. A módszer lényege, hogy csak arról gyűjtünk adatokat, 

hogy a vizsgált személyek hány évesek, és hogy menstruáltak vagy polluáltak-e már. Az 

így  felvett  adatok  alapján  probitanalízissel  becsültem  a  minta  menarche-  illetve 

oigarchekorát. Az érési típus tekintetében korán érőknek azokat tekintettem, akik a minta 

oigarche ill.  menarche mediánjánál fél évvel alacsonyabb életkorban már polluáltak, ill. 

menstruáltak, illetve későn érőknek azokat, akik a mediánhoz képest fél évvel magasabb 

életkorban még nem. 

A  másodlagos  nemi  jellegeket,  a  leányoknál  az  emlő  és  a  szeméremszőrzet 

fejlettségét, a fiúknál pedig a külső genitáliák és a szeméremszőrzet fejlettségi szintjét a 

témavezetőm állapította meg Tanner-féle vizuális technika (Tanner 1962) alkalmazásával. 

Az érettségi státuszokat egyrészt e jellegek alapján (1. stádium: 1. érettségi kategória, 2-3 

stádium: 2. érettségi kategória, 4-5. stádium: 3. érettségi kategória), másrészt a menarche 

illetve az oigarche megléte vagy hiánya alapján különítettem el.

A  pszichoszociális-szocializációs  fejlettséget az  önértékelési  mutatók  és  az  iskolai 

sikeresség megállapításán keresztül becsültem.   

Az  önértékelési  státuszt a  Tenessee-féle  énképskála  (Fitts  1964) hazai  viszonyokra 

adaptált változata (Dévai és Sipos 1986) segítségével állapítottam meg. A tesztben 100 db 

önjellemzésre alkalmas megállapítás szerepel. A kitöltőknek egy öt fokozatú skálán kellett 

minősíteniük azt, hogy az adott megállapítás mennyire illik rájuk. A lehetséges válaszok a 

következők voltak:

1: egyáltalán nem igaz, 2: többnyire nem igaz, 3: félig igaz, félig nem, 4: többnyire igaz, 5: 

teljesen igaz.

Az  önértékelési  adatlap  egyes  kérdéscsoportjai  más-más  énkép-komponensek 

becslésére alkalmasak. Miután a negatív tartalmú itemeket (mindegyik kérdéshatos utolsó 

három  kérdése)  az  yi =  6  –  xi transzformációval  konvertáltuk,  az  alábbiak  szerint 

definiálhatók az egyes önértékelési kategóriák:

1. testkép: az 1 – 18. kérdésre adott válaszok transzformáltjainak összege 

2. morális énkép: a 19 – 36. kérdésre adott válaszok transzformáltjainak összege
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3. individuális énkép: a 37 – 54. kérdésre adott válaszok transzformáltjainak összege

4. családi énkép: az 55 – 72. kérdésre adott válaszok transzformáltjainak összege

5. szociális énkép: a 73 – 90. kérdésre adott válaszok transzformáltjainak összege

6. teljes énkép: az 1 – 90. kérdésre adott válaszok transzformáltjainak összege

7. önkritika: a 91 – 100. kérdésre adott válaszok transzformáltjainak összege.

Továbbá alkalmas a kérdéssor a következő paraméterek megállapítására is:

A válaszadás kategorikussága = 2 x (5. + 1. válaszok száma) + (4. + 2. válaszok száma)

A  válaszadás  iránya =  (5.  +  4.  transzformálatlan  válaszok  száma)  :  (1.  +  2. 

transzformálatlan válaszok száma)

Határozatlanság = a 3. válaszok száma az első 90. tételben

Koherencia = a  pozitív  itemekre  adott  válaszok összege – a negatív  itemekre adott 

transzformált válaszok összege

Az  iskolai  sikerességet az  oktatásban  általánosan  elterjedt  szummatív  értékelési 

rendszerben történő megfelelésen keresztül igyekeztem megragadni. Attól függően, hogy 

az adatfelvétel az első vagy második tanítási félévben történt, a vizsgált gyermekek félévi 

vagy tanév végi osztályzatainak egyszerű számtani átlagával definiáltam, mennyire képes 

(vagy akar) megfelelni az iskolai elvárásoknak a tanuló. A figyelembe vett tantárgyakat 

úgy  választottam  meg,  hogy  közöttük  humán,  reál  és  készségtantárgyak  egyaránt 

szerepeljenek,  így  került  sor  a  magyar,  matematika,  idegen  nyelv,  biológia,  rajz  és 

testnevelés osztályzatok rögzítésére. 

Elfogadva,  hogy  ugyanazon  osztályzat  mögött  más  iskolában  illetve  más  tanárnál 

egészen eltérő teljesítmény húzódhat meg, az elemzés során nem abszolút teljesítményről 

beszélek,  hanem  iskolai  sikerességként,  megfelelési  szintként  értékelem  a  kapott 

eredményeket.  Mivel  az  iskolai  osztályzat  a  személyiség  számára  szenzitív  adat, 

elkerülendő  a  megfelelési  kényszerből  adódó  esetleges  torzított  adatszolgáltatást,  nem 

kérdőívben kitöltendő rovatként,  hanem személyes  interjú keretében rögzítettem azokat, 

nem hagyva sok időt az interjúalanynak a gondolkodásra.

27



2.2.2. Az adatok feldolgozása

Az adatokat  SPSS  for  Windows  14.0  számítógépes  programmal  dolgoztam  fel.  Ha  a 

gyermeknek valamelyik változója hiányzott, töröltem a feldolgozásból. 

A feldolgozás során a jellegek alapstatisztikai jellemzésére a következő paramétereket 

határoztam meg: elemszám (N), számtani átlag (M), szórás (SD), átlag hibája (SE), medián 

(Me), minimális érték (Vmin), maximális érték (Vmax). 

Ellenőriztem,  hogy az önértékelési  adatokkal  rendelkező gyermekek antropometriai 

jellegeinek alapstatisztikai értékei különböznek-e a teljes mintáétól.  Mivel statisztikailag 

jelentős  eltéréseket  (p<0,05)  az  azonos  korú  és  nemű  gyermekek  testméreteinek 

átlagértékei között a Student-féle kétmintás t-próba alkalmazásával nem tapasztaltam, az 

önértékelési adatokkal rendelkezők alcsoportját reprezentatívnak tekinthetem.

Az életkorok és a nemek függvényében további alcsoportokat hoztam létre. A nemi és 

életkori  alcsoportok  normál  eloszlású,  statisztikailag  nem  különböző  szórású  adatsorai 

közötti különbségeket varianciaanalízissel állapítottam meg, majd a tapasztalt különbségek 

hátterét a Scheffé-féle páros összehasonlítás segítségével elemeztem 5 %-os szignifikancia 

szint  mellett  (Hajtman  1971).   A  nem  normál  eloszlású  adatsorokat  (pl.  bőrredők) 

logaritmikus  transzformációnak  vetettem  alá.  A  szórások  különbözőségét  F  próbával 

állapítottam meg 5%-os hibavalószínűség mellett. A varianciák szignifikáns eltérést mutató 

alcsoportjainak összehasonlításához a Welch-féle d-próbát alkalmaztam.

Az oigarche és menarchekor mediánját, továbbá a másodlagos nemi jellegek érettségi 

stádiumainak  kormediánját  maximum-likelihood  eljárással  végzett  regressziós 

probitanalízissel  (Weber  1969)  becsültem,  tekintettel  arra,  hogy ez  a  módszer  kevésbé 

érzékeny a ritkán előforduló esetek módosító hatására.

Az  önértékelés  terén  mutatkozó  különbségek  vizsgálata  érdekében  további 

alcsoportokat  különítettem  el  az  egyes  énkép-összetevőkön  belül.  Az  önértékelési 

pontszámok 25. percentilise alatti mutatókkal rendelkezőket tekintettem átlag alatti, a 25 és 

75 percentilis érték közöttieket átlagos, a 75 percentilis érték felettieket pedig átlag feletti 

önértékelésű  alcsoportnak.  A  statisztikailag  igazolható  különbségek  megállapítása  ezen 

alcsoportpárok között is a Scheffé-féle páros összehasonlítás módszerével történt.

A testalkati mutatók és az összesített iskolai teljesítmény közötti kapcsolat feltárására 

nem  volt  alkalmazható  az  alcsoportok  páros  összehasonlítása,  ugyanis  a  fiúknak  a 

leányokhoz  képest  lényegesen  gyengébb  iskolai  átlageredményei  miatt  a  leányoknál  a 
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rossz tanulók, a fiúknál pedig a jó tanulók alcsoportjában túlságosan alacsony elemszám 

alakult  volna  ki.  Ezért  a  kapcsolat  elemzéséhez  a  lineáris  regresszió  modelljét 

alkalmaztam. A regressziós egyenlet felírása során az F-próba hibavalószínűségét 5%-os 

szinten határoztam meg. A testnevelés tantárgy esetén, mivel a benne mutatott teljesítmény 

alapján  a  nemi  eltérés  nem  jelentős,  továbbra  is  az  alcsoportok  (jeles  –  nem  jeles 

osztályzatúak) közötti t-próbát alkalmaztam.
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4. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉS AZOK MEGVITATÁSA

A  pubertást  kísérő  értelmi  és  érzelmi  átalakulás  biológiai  hátterének  elemzéséhez 

mindenekelőtt  fontos  tudni,  hogy  a  fejlődés  pszichoszociális  összetevői  életkorral 

változnak-e, tapasztalható-e nemi eltérés alakulásukban. Ezért  az adatok feldolgozását a 

szubjektív önértékelés életkori és nemi mintázatának analízisével kezdtem meg. 

Ezt  követően  arra  kerestem a  választ,  hogy  hogyan  determinálja  a  11  –  18  éves 

gyermekek testi fejlettsége és nemi érettsége pszichoszociális fejlettségüket, ezen keresztül 

iskolai sikerességüket. Ennek érdekében először megvizsgáltam, hogy az azonos nemű és 

kronológiai korú, de eltérő önértekelésű csoportok antropometriai jellemzői között van-e 

különbség, s ez hogyan változik az életkor előrehaladtával. Ezt követően az eltérő érettségi 

státuszba  tartozó  gyermekek  önértékelésének  nemi  és  életkori  mintázatát  elemeztem. 

Végül  megvizsgáltam  az  iskolai  teljesítmény  alakulását  az  antropometriai  jellemzők 

függvényében és az eltérő nemi érettségi státuszba tartozó alcsoportokban.

4.1. A szubjektív önértékelés pubertáskori változása

4.1.1. A testkép változásai

A  fiúk  testkép  pontszámai  mindegyik  korcsoportban  felülmúlják  a  leányokét,  s  ez  a 

különbség már a 11 éveseknél is jelentős (p<0,05), de később tovább fokozódik (p<0,01). 

Az életkor előrehaladtával a fiúk testképpontszámai enyhén csökkenő tendenciát mutatnak, 

de  az  eltérés  nem válik  szignifikánssá.  A leányoknál  a  csökkenő trend  jóval  erősebb, 

ugyanakkor a 15 éves korban tapasztalható mélypont csak a 11 éves korhoz viszonyítva 

mutat szignifikáns eltérést (p<0,05) (4.1.1. ábra, 8.1. táblázat).
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4.1.1. ábra: A két nem testképének változása az életkor függvényében 
A nemek közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01

4.1.2. A morális énkép változásai

A morális énképben ingadozásokat figyelhetünk meg az életkor előrehaladtával, de ezek az 

eltérések egyik nemben sem szignifikánsak. A leányoknál a 15. életévtől megfigyelhető 

növekvő trend azonban azt eredményezi, hogy morális énképük, amely minden életkorban 

magasabb,  mint  a  fiúké,  a  13.  éves  korcsoportban,  majd  15  életévtől  kezdődően 

statisztikailag  is  igen  jelentős  mértékben  (p<0,01)  magasabb  lesz  (4.1.2.  ábra,  8.2. 

táblázat).
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4.1.2. ábra: A két nem morális énképének változása az életkor függvényében 
A nemek közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01
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4.1.3. Az individuális énkép változásai

A fiúk korcsoportátlagai az individuális énkép tekintetében nem mutatnak jelentős eltérést. 

A  leányok  énképpontszámainak  a  pubertás  elején  meginduló  romló  tendenciája  a  14. 

életévtől kezdődően éri el azt a mértéket, amely a 11. évesekhez képest már statisztikailag 

jelentősnek számít (p<0,01), a posztpubertásban azonban valamelyest javulnak az értékeik. 

A fiúk individuális énképe azonban így is minden életkorban jelentősen kedvezőbb, mint a 

lányoké (a 11 éveseknél p<0,05, később p<0,01) (4.1.3. ábra, 8.3. táblázat).
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4.1.3. ábra: A két nem individuális énképének változása az életkor függvényében 
A nemek közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01

4.1.4. A családi énkép változásai

A családi énkép pontértéke mindkét nemben csökken a pubertás elején, s ez a tendencia a 

leányoknál  a  13.,  a  fiúknál  pedig  a  15.  életévtől  eredményez  a  11.  évesekéhez  képest 

statisztikailag jelentős (p<0,05) eltérést. Ez a fiúknál a 18. évre tovább fokozódik (p<0,01), 

a leányoknál viszont ebben a korcsoportban egy emelkedés következik be, ami lényegében 

visszatérést jelent a pubertás elején tapasztalt értékhez. Az családi énképben bekövetkező 

változások a két nem között csak a 14. és a 18. éves korcsoportban vezetnek szignifikáns 

(p<0,05) eltéréshez, előbbiben a fiúk, utóbbiban a lányok javára (4.1.4. ábra, 8.4. táblázat)
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4.1.4. ábra: A két nem családi énképének változása az életkor függvényében 
A nemek közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01

4.1.5. A szociális énkép változásai

A szociális énkép mutatkozik a leginkább stabil komponensnek: ebben énkép összetevőben 

nincsen  statisztikailag  jelentős  különbség az  életkor  előrehaladtával  sem a  fiúk,  sem a 

leányok  körében  a  korcsoportátlagok  között.  A  leányok  szociális  énképe  mindegyik 

életkorban felülmúlja a fiúkét, s ez a különbség a 13. életévtől (a 14. évesek kivételével) 

szignifikáns (p<0,05, a 18 éveseknél p<0,01). A fokozódó különbség abból adódik, hogy a 

pubertás második felében a leányok énképében erőteljesebb javuló trend mutatkozik, mint 

a fiúkéban (4.1.5. ábra, 8.5. táblázat). 
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4.1.5. ábra: A két nem szociális énképének változása az életkor függvényében 
A nemek közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01
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4.1.6. A teljes énkép változásai

11-14 éves kor között  mindkét nem teljes énkép pontszámai csökkennek, azonban ez a 

tendencia  csak  a  leányoknál  olyan  mérvű,  amit  statisztikailag  jelentősnek  tekinthetünk 

(p<0,05  a  11  és  14  évesek  között).  A  fiúk  körében  nem  szignifikánsak  az  életkori 

változások.  A két nem teljes énképe között  egyedül  a  14 éves korcsoportban alakul  ki 

jelentős (p<0,01) különbség (4.1.6. ábra, 8.6. táblázat).
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4.1.6. ábra: A két nem teljes énképének változása az életkor függvényében 
A nemek közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01
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4.2. Az antropometriai jellegek és a szubjektív önértékelés összefüggései

A pubertás periódusában az abszolút és relatív testméretek, a testösszetétel és a testalkat 

jelentős változásokon mennek keresztül, a gyermeki formákból, arányokból a felnőttekre 

jellemző,  többségükben  jelentős  nemi  dimorfizmust  mutató  arányok  és  formák 

manifesztálódnak. Joggal merül föl a kérdés, vajon ezek az intenzív változások hogyan 

hatnak az önértékelés serdülőkori alakulására, és mely testi jellegek bírnak a legjelentősebb 

befolyással.

A  vizsgálatomban  szereplő  antropometriai  jellegek  megválasztása  során  Bodzsár 

(2001) faktoranalízisének eredményeiből indultam ki. Ezek szerint a puberális változások 

különböző  stádiumaiban  lévő  gyermekek  21  antropometriai  változójának  –  abszolút 

testméretek,  testarányok,  testalkat  komponensek és testösszetételi  mutatók – csoportjára 

elvégzett főkomponens analízis eredményeként négy faktor különíthető el. Az 1. faktor a 

test zsírosságát, a 2. faktor a csont-izomrendszer fejlettségét, a robuszticitást, a 3. faktor a 

törzs zömökségét,  a 4.  faktor  a test  linearitását  jellemző változókat  foglalja magába.  E 

változók faktorstruktúrája a nemi érés során nagyon stabilan viselkedik, szinte változatlan 

marad a felgyorsult növekedési fázis és a nemi érés különböző szakaszaiban, sőt lényeges 

nemi különbség sem mutatható ki szerkezetében. 

.A  négy  faktor  változói  közül  a  4.1.2.  táblázatban  szereplőket  jelöltem  ki  az 

önértékelésre kifejtett hatások elemzéséhez.

4.2.1. táblázat: A vizsgálathoz kijelölt antropometriai változók

1. faktor
zsírosság

2. faktor
robuszticitás

3. faktor
linearitás

4. faktor
törzsarányok

bicepsredő vállszélesség testmagasság vállszélesség/testmagasság 
arány

tricepsredő csípőszélesség ektomorfia 
komponens

vállszélesség/ülőmagasság 
arány

hasredő
humerus 

biepicondylus 
szélesség

relatív 
alsóvégtaghossz

csípőszélesség/testmagasság 
arány

BMI relatív csonttömeg relatív 
combhosszúság

csípőszélesség/ülőmagasság 
arány

relatív zsírtömeg relatív izomtömeg relatív 
felsővégtaghossz

derék/has kerület
arány

endomorfia 
komponens

mezomorfia 
komponens
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Az  egyes  antropometriai  változók  és  az  önértékelés  kapcsolatát  szemléltető 

hisztogramok (4.2.1. – 4.2.58. ábrák) a változók életkori átlagait (M) és az átlagok hibáját 

(SE)  jelenítik  meg  az  adott  énkép  komponensek  kategóriái  szerint  csoportosított 

gyermekeknél. Az énkép-komponensek átlag alatti (alacsony, A), átlagos (közepes, K) és 

átlag  fölötti  (magas,  M)  kategóriákra  oszlanak,  amelyek  határait  nemenként  és 

korcsoportonként a 8.7. táblázatban szereplő percentilis értékek alapján különítettem el. Az 

énkép-kategóriák átlagai közötti szignifikáns különbségeket * (p<0,05) illetve  ** (p<0,01) 

jelöli. Amennyiben a különbség a szomszédos kategóriák között tapasztalható, a jelzés a 

megfelelő oszloppárok fölött látható, a nem szomszédos kategóriák közötti különbséget az 

oszloppárokat felül összekötő grafikai jelzés (^) mutatja.

 4.2.1. A zsírosság és az önértékelés összefüggései

Eredményeim szerint  a  test  zsírosságával  kapcsolatos  változók  a  testképpel  mutatják  a 

legszorosabb összefüggést, s ez a kapcsolat a leányoknál kifejezettebb, mint a fiúknál. Jól 

megfigyelhető mindez a vizsgált bőrredők statisztikai paramétereinek alakulásában (8.8. – 

8.10. táblázat). Nagyon hasonló módon oszlik meg a végtag- és a törzsredő átlagos értéke 

az  egyes  testképkategóriákban:  az  alacsony  testkép-önértékelésű  csoportokba  tartozó 

leányok bőrredői szinte minden életkorban szignifikánsan nagyobbak, mint a közepes és 

magas  testkép  pontszámokkal  rendelkezőkéi.  A  fiúknál  ez  csak  14  éves  korig 

tapasztalható, ezt követően csupán a 17 évesek korcsoportjában érvényesül (4.2.1. - 4.2.4. 

ábra).   A  testkép  közepes  és  magas  önértékelési  szintjei  között  már  nem  jellemző  a 

statisztikailag is értékelhető eltérés.

4.2.1. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított fiúk bicepsredőjének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.2. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított leányok bicepsredőjének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.3. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított fiúk hasredőjének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.4. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított leányok hasredőjének életkori mintázata (M ± SE)

Ugyanezeket  az  eloszlási  mintázatokat  tapasztaljuk  a  tápláltsági  állapot  tekintetében is, 

azzal a különbséggel, hogy a 17 éves fiúk BMI átlagértékeiben nincs jelentős az eltérés a 

testkép-kategóriák között.  A 11-14 éves, kedvezőtlen testképű fiúk BMI átlaga azonban 

szignifikánsan  nagyobb  a  többiekénél,  a  leányoknál  pedig  az  összes  korcsoportban 

megfigyelhető  ez  az  összefüggés  (4.2.5.  és  4.2.6.  ábra).  A  legalacsonyabb  testkép-

pontszámú alcsoportba tartozók variabilitása ugyanakkor minden élekorban meghaladja a 

másik  két  alcsoportét,  akkor  is,  ha  nincs  szignifikáns  különbség  átlagaik  között  (8.11. 

táblázat).
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4.2.5. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított fiúk BMI-jének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.6. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított leányok BMI-jének életkori mintázata (M ± SE)

Amennyiben  a  test  relatív  zsírtartalmát  tekintjük,  a  fiúknál  a  tápláltsági  állapotéval 

megegyező életkori  megoszlást  találunk,  a leányok esetében azonban kisebb a BMI-vel 

való  hasonlóság.  A  14,  16  és  18  éves  leányoknál  nincs  különbség  az  egyes 

testképkategóriákba  tartozók  testzsírszázalék-átlaga  között,  és  a  többi  korosztályban  is 

gyengébb a kedvezőtlen testképűek eltérésének szignifikancia szintje, mint a BMI esetében 

(4.2.7.  és  4.2.8.  ábra,  8.12.  táblázat).  Szinte  ugyanezeket  a  szabályszerűségeket 

állapíthatjuk  meg  az  endomorfia  komponens  tekintetében  is,  bár  ennek  tekintetében  a 

leányoknál  erősebb  az  alacsony  testképűek  eltérésének  szignifikancia  szintje,  mint  a 

testzsírszázalék esetében (4.2.9. és 4.2.10 ábra, 8.13. táblázat). 
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4.2.7. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított fiúk relatív zsírtömegének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.8. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított leányok relatív zsírtömegének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.9. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított fiúk endomorfia komponensének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.10. ábra: A testképkategóriák szerint csoportosított leányok endomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)
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A morális énkép-kategóriák szerint csoportosított gyermekeknél a test zsírosságát jellemző 

tényezőkben nem találunk eltérést egyik nemben és egyik korcsoportban sem (8.14.- 8.19. 

táblázat), még a testkép tekintetében oly jelentős eltéréseket mutató BMI értékek esetében 

sem (4.2.11. és 4.2.12. ábra).
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4.2.11. ábra: A morális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk BMI-jének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.12. ábra: A morális énkép kategóriák szerint csoportosított leányok BMI-jének életkori mintázata (M ± 

SE)

Az individuális  énképre  azonban  hatással  van  a  test  zsírossága,  ugyanis,  jellemzően  a 

pubertás  elején,  szignifikáns  különbségek  alakulnak  ki  a  negatívabb  és  pozitívabb 

testképpel  rendelkezők  egyes  jellemzői  között.  Így  a  12  és  13  éves  fiúknál  a 

kedvezőtlenebb testkép vastagabb bicepsredővel jár együtt, a leányoknál ez az összefüggés 

nem tapasztalható  (4.2.13.  és  4.2.14.  ábra).  Ugyanakkor  a  leányoknál  ugyanezekben  a 

korosztályokban  a  hasredő  és  az  endomorfia-komponens  tekintetében  van  meg  ez  a 

kapcsolat, míg a fiúknál nincs (4.2.15. – 4.2.18. ábra, 8.20. – 8.25. táblázat). 
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4.2.13. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk bicepsredőjének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.14. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított leányok bicepsredőjének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.15. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk hasredőjének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.16. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított leányok hasredőjének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.17. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk endomorfia komponensének 

életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.18. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított leányok endomorfia komponensének 

életkori mintázata (M ± SE)
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A családi  és  a  szociális  énkép nem mutat  összefüggést  a  zsírosság faktorral:  az  egyes 

önértékelési kategóriákban megmutatkozó szórványos különségek nem jelentősek, és nem 

is azonos irányba mutatnak (8.26. – 8.37. táblázat). Ez is az oka annak, hogy a teljes énkép 

tekintetében  már  korántsem  tapasztalunk  oly  mérvű  különbségeket,  mint  a  testkép 

esetében.  A  hasredő  átlagértéke  csak  a  12  és  13  éves  fiúknál  nagyobb  jelentősen  a 

legalacsonyabb énkép pontszámú kategóriában,  s ez a leányoknál is csak 13 éves korig 

tapasztalható (4.19.  és 4.20.  ábra).  A BMI, amely a testkép kategóriák között  markáns 

különbségeket mutat, a teljes énkép tekintetében a fiúknál elveszíti ezt a jellegzetességét. A 

leányoknál  azonban  a  korcsoportok  többségében  fennáll,  hogy az  alacsony önértékelés 

magasabb átlagos BMI értékekkel jár együtt (4.21.-4.22. ábra, 8.38.-8.43. táblázat). 
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4.2.19. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk hasredőjének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.20. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított leányok hasredőjének életkori mintázata (M ± 

SE)
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4.2.21. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk BMI-jének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.22. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított leányok BMI-jének életkori mintázata (M ± SE)

4.2.2. A robuszticitás és az önértékelés összefüggései

A zsírossághoz hasonlóan a csont- és vázrendszer robuszticitása is a testképpel mutatja a 

legszorosabb  kapcsolatot,  és  ezúttal  is  felfedezhető,  hogy  a  leányoknál  általában  több 

életkori kategóriában mutatkozik összefüggés, mint a fiúknál. 

A test  különböző szélességi paramétereit  elemezve megállapítható,  hogy 13-14 éves 

korig a negatívabb önértékelésűek szélességi átlagértékei mindkét nemben nagyobbak, az 

életkor előrehaladtával azonban  megszűnik a különbség az alcsoportok között (4.2.23. – 

4.2.26.  ábra.).  A  tapasztalt  összefüggés  a  vállszélesség  tekintetében  kevésbé  kifejezett 

(8.44.- 8.46. táblázat). 
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4.2.23. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk csípőszélességének életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.24. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok csípőszélességének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.25. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk könyökszélességének életkori mintázata (M ± 

SE)
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4.2.26. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok könyökszélességének életkori mintázata 

(M ± SE)

Mindez azonban nem azzal van összefüggésben,  hogy a pubertás elején a csontozat 

fejlettsége  kedvezőtlenül  befolyásolná  a  testképet,  ugyanis  a  relatív  csonttömeg  átlaga 

ebben az életkorban jelentősen elmarad a kedvezőtlen testképű fiúknál a többiekhez képest 

(4.2.27.  ábra).  A  leányoknál  pedig  mindegyik  életkorban  azt  tapasztaljuk,  hogy  a 

proporcionálisan  nagyobb  csonttömeg  következetesen  kedvezőbb  testképpel  jár  együtt 

(4.2.28. ábra, 8.47. táblázat).
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4.2.27. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk relatív csonttömegének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.28. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok relatív csonttömegének életkori mintázata 

(M ± SE)

Még erőteljesebb  a  relatív  izomtömeg  összefüggése  a  testképpel:  a  legalacsonyabb 

testkép pontszámokkal  rendelkező fiúknál az izom részaránya  szinte minden életkorban 

jelentősen elmarad a többiekétől, s meglepő módon a leányoknál ez az összefüggés még 

kifejezettebb (4.2.29. és 4.2.30. ábra, 8.48. táblázat). 
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4.2.29. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk relatív izomtömegének életkori mintázata (M ± 

SE)
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4.2.30. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok relatív izomtömegének életkori mintázata 

(M ± SE)

Ha a  mezomorfia  komponenst  tekintjük,  azt  tapasztaljuk,  hogy annak átlagértéke  a 

leányoknál mindegyik életkorban a legalacsonyabb önértékelési pontszámmal rendelkezők 

között a legnagyobb, a fiúknál csak 14 éves korig (4.2.31. és 4.2.32. ábra, 8.49. táblázat).
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4.2.31. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk mezomorfia komponensének életkori mintázata 

(M ± SE)
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4.2.32. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok mezomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)

A test robuszticitása a testképhez képest jóval kevesebb összefüggést mutat a morális, 

individuális, családi és szociális énkép-komponensekkkel, szinte egyáltalán nincs is rájuk 

hatással  (8.50.–8.73.  táblázat).  Leginkább  az  individuális  énkép  egyes  kategóriáiban 

tapasztaljuk,  hogy  a  kedvezőtlenebb  énkép  kisebb  csont-  és  izomtömeggel  párosul 

(4.2.33.–4.2.36. ábra). 
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4.2.33. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk relatív csonttömegének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.34. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított leányok relatív csonttömegének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.35. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk relatív izomtömegének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.36. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított leányok relatív izomtömegének életkori 

mintázata (M ± SE)

51



A test  zsírosságához hasonlóan  a  robuszticitás  esetében  is  azt  látjuk,  hogy a  teljes 

énképben a hatások tompulnak, a csont- és izomtömeg átlaga statisztikai értelemben csak 

néhány életkori kategóriában alacsonyabb a legkedvezőtlenebb önértékelésű alcsoportban 

(4.2.37.  -  4.2.40.  ábra).  A mezomorfia  komponens  átlaga  pedig  csak  a  11  és  12  éves 

leányoknál mutatkozik magasabbnak a kedvezőtlen teljes énképpel rendelkezők körében, a 

fiúknál viszont nem különbözik lényegesen (4.2.41. és 4.2.42. ábra.). A robuszticitás többi 

tényezője  is  igen  kevéssé  tér  el  az  egyes  önértékelési  kategóriák  között  (8.74.  –  8.79. 

táblázat).
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4.2.37. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk relatív csonttömegének életkori mintázata 

(M ± SE)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11 12 13 14 15 16 17 18

Életkor (év)

R
el

at
ív

 c
so

nt
tö

m
eg

A
K
M

***

4.2.38. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított leányok relatív csonttömegének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.39. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk relatív izomtömegének életkori mintázata 

(M ± SE)

25

27

29

31

33

35

37

39

41

11 12 13 14 15 16 17 18

Életkor (év)

R
el

at
ív

 iz
om

tö
m

eg

A
K
M

***

4.2.40. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított leányok relatív izomtömegének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.41. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk mezomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.42. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított leányok mezomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)

 4.2.3. A linearitás és az önértékelés összefüggései 

Az előzőekben  ismertetett  faktorokhoz  hasonlóan  a  test  linearitása  is  főként  a  testkép 

alakulásával mutatja a legszorosabb összefüggést. A testmagasság a fiúknál 13 és 16 éves 

kor  között  mutat  kapcsolatot  a  testképpel:  a  testüket  pozitívabban  megítélők  átlagos 

testmagassága nagyobb, s a legnegatívabb önértékelésűek esetén a különbség szignifikáns 

(4.2.43. ábra). A leányoknál csak a 15 évesek esetében mutatkozik jelentős különbség az 

alacsony testkép pontszámokkal rendelkezők testmagasság-átlagában (4.2.44. ábra). Jóval 

kifejezettebb  az  ektomorfia  komponenssel  való  összefüggés:  a  leányoknál  minden 

életkorban  lényegesen  kisebb  az  ektomorfia  komponens  átlagértéke  a  legnegatívabb 

testképpel rendelkezők körében (4.2.46. ábra). A fiúknál is rendre elmarad az ektomorfia 

komponens átlaga a kedvezőtlen és a többi önértékelési kategória között, de a 14, 15 és 18 

éves korosztályban ez a különbség nem szignifikáns (4.45. ábra)
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4.2.43. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk testmagasságának életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.44. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok testmagasságának életkori mintázata (M ± 

SE)
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4.2.45. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk ektomorfia komponensének életkori mintázata 

(M ± SE) 
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4.2.46. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok ektomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)

A testlinearitási faktor többi tényezője nem mutat határozott kapcsolatot sem a testképpel, 

sem a többi énkép-komponenssel (8.80. - 8.104. táblázat).  Az individuális énkép esetén 
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azonban észlelhető,  hogy a fiúknál  13 éves  korban,  leányoknál  pedig a  12 és 15 éves 

korosztálynál a kedvezőtlen énképűek átlagos ektomorfia komponense lényegesen alatta 

marad a többi alcsoportéhoz képest (4.2.47. és 4.2.48. ábra). 
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4.2.47. ábra: Az individuális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk ektomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.48. ábra: Az individuális énkép szerint csoportosított leányok ektomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)

A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk ektomorfia komponensének átlagos 

értékében nincs statisztikailag értékelhető különbség (4.2.49. ábra), a leányoknál azonban 

szinte  mindegyik  életkorban  a  legnegatívabb  önértékelésűek  átlagos  ektomorfia 

komponense a legkisebb, s ez a pubertás első felében szignifikáns is (4.2.50. ábra).
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 4.2.49. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk ektomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.50. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított leányok ektomorfia komponensének életkori 

mintázata (M ± SE)

4.2.4. A törzsarányok és az önértékelés összefüggései

A fiúknál az abszolút vállszélességhez hasonlóan a relatív vállszélesség sem befolyásolja 

érdemben  a  testképet  (4.2.51.  ábra).  Ezzel  szemben  a  leányoknál  a  hatás  jelentős:  a 

kedvezőtlen testképpel mindig nagyobb relatív vállszélesség-átlag jár együtt, s ez a legtöbb 

korcsoportban szignifikánsan érvényesül (4.2.52. ábra).
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4.2.51. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk vállszélesség/testmagasság arányainak életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.52. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok vállszélesség/testmagasság arányainak 

életkori mintázata (M ± SE)

Az  abszolút  csípőszélességgel  ellentétben  a  relatív  csípőszélesség  esetén  mindkét 

nemnél testkép kategóriák szerinti különbségek mutathatók ki. A fiúknál nem csak a 11-12 

éveseknél,  de  egészen  14  éves  korig  az  alacsony  testkép-pontszámokkal  rendelkező 

alcsoportban  szignifikánsan  nagyobb  a  relatív  csípőszélesség  átlaga  (4.2.53.  ábra).  A 

várakozásokkal ellentétben ez a leányoknál is így van, de náluk 16 éves korig fennáll az 

összefüggés, sőt tovább is, de akkor már nem szignifikáns mértékben (4.2.54. ábra).
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4.2.53. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított fiúk csípőszélesség/testmagasság arányainak életkori 

mintázata (M ± SE)
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4.2.54. ábra: A testkép kategóriák szerint csoportosított leányok csípőszélesség/testmagasság arányainak 

életkori mintázata (M ± SE)

A  törzs  egyéb  arányait  és  a  különböző  önértékelési  kategóriákat  vizsgálva  nem 

tapasztaltam  markáns  összefüggéseket  azok  között  (8.107-8.139.  táblázat).  Kivételt 

egyedül a csípő relatív szélessége képez: a 11-12 éves fiúknál a családi énképre nézve a 

relatív  csípőszélesség  magasabb  átlaga  tapasztalható  a  kedvezőtlen  önértékelésűek 

körében, a leányoknál azonban nem (4.2.55. és 4.2.56. ábra). A teljes énkép tekintetében 

pedig  mindkét  nemben  csak  a  legfiatalabbaknál  mutatkozik  statisztikailag  értékelhető 

különbség az eltérő önértékelésű alcsoportok között (4.2.57. és 4.2.58. ábra).
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4.2.55. ábra: A szociális énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk csípőszélesség/testmagasság arányainak 

életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.56. ábra: A szociális énkép kategóriák szerint csoportosított leányok csípőszélesség/testmagasság 

arányainak életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.57. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított fiúk csípőszélesség/testmagasság arányainak 

életkori mintázata (M ± SE)
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4.2.58. ábra: A teljes énkép kategóriák szerint csoportosított leányok csípőszélesség/testmagasság 

arányainak életkori mintázata (M ± SE)

4.2.5. A testalkat és a testkép összefüggései

 

Az  előző  alfejezetekben  ismertetett  eredmények  alapján  az  állapítható  meg,  hogy  az 

antropometriai  jellegek  hatása  az  önértékelés  összetevői  közül  leginkább  a  testképre 

mutatható ki.  Az utóbbiak közül is  kiemelkedő a testalkati  komponensek szerepe,  ezek 

átlagértékei ugyanis szinte mindegyik korcsoportban jelentősen eltérnek az alacsony és a 

magas önértékelésű gyermekek között. 

Érdemes tehát megvizsgálni, vajon melyik szomatotípus kategóriába tartoznak az eltérő 

testképpel rendelkező gyermekek, és mindez változik-e az életkor előrehaladtával.

Ha  közös  alkathálóban  ábrázoljuk  az  alacsony  (A)  és  magas  (M)  testkép-

pontszámokkal  rendelkező  fiúk  életkoronkénti  szomatopont  átlagait  (4.2.1.  táblázat), 

azonnal  szembetűnik,  hogy az  előnyösebb testképpel  rendelkező gyermekek mindegyik 

korcsoportban a centrális mezőben csoportosulnak, szomatopontjaik szinte egybeolvadnak 

(4.2.59. ábra). Ezzel szemben a kedvezőtlen testképűek átlagos szomatotípusa az életkor 

előrehaladtával mezomorfiás endomorfból egyensúlyos endomorffá válik, kivéve a 15-16 

éves kort, amikor lényegében a centrális kategóriában van.

A korcsoportonkénti bontás nélkül ábrázolt egyedi szomatopontok a pozitív énképűek 

esetén az ektomorf tengely felé csoportosulnak, az alacsony önértékelésűek pontfelhőjének 

jelentős része viszont áthúzódik az endomorf mező irányába (4.2.60. ábra).
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4.2.1. táblázat: A fiúk átlagos szomatotípusának életkori alakulása a testkép önértékelés kategóriái szerint

Alacsony testképpontszám 

önértékelők 

Életkor Magas testképpontszám 
I. II. III. (év) I. II. III.

6,1 – 4,7 – 2,2 11 4,2 – 4,0 – 3,5
6,4 – 4,7 – 2,3 12 4,0 – 3,9 – 3,9
5,4 – 4,5 – 2,7 13 3,9 – 3,9 – 3,8
4,9 – 4,2 – 3,1 14 3,3 – 3,6 – 3,9
3,8 – 3,5 – 3,7 15 3,1 – 3,5 – 3,9
4,0 – 3,6 – 3,4 16 3,6 – 3,7 – 3,5
4,6 – 4,2 – 2,7 17 3,3 – 3,5 – 3,7
4,6 – 3,7 – 2,9 18 3,9 – 4,2 – 3,1

I: endomorfia, II: mezomorfia, III: ektomorfia

4.2.59. ábra: Az alacsony (□) és magas (■) testkép pontszámokkal rendelkező fiúk szomatopont átlagai 

korcsoportok szerint
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4.2.60. ábra: Az eltérő testképű fiúk egyedi szomatopontjainak eloszlása 

A  fiúkkal  ellentétben  a  kedvező  és  kedvezőtlen  testképpel  rendelkező  leányok 

szomatopont átlagai (4.2.2. táblázat) mindvégig két, jól behatárolt alcsoportot képeznek az 

alkathálóban. Az alacsony testképpontszámúak a mezomorfiás endomorf és az egyensúlyos 

endomorf  mező  határán  csoportosulnak,  életkortól  függetlenül.  Eközben  a  magas 

testképpel  rendelkezők  az  ektomorfiás  endomorf  kategóriában  helyezkednek  el,  ám az 

életkor előrehaladtával lassú tempóban, de határozottan fokozódik endomorfiájuk (4.2.61. 

ábra).
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4.2.2. táblázat: A leányok átlagos szomatotípusának életkori alakulása a testkép önértékelés kategóriái 

szerint

Alacsony testképpontszám Életkor Magas testképpontszám
I. II. III. (év) I. II. III.

6,1
6

– 3,9
7

– 2,5
4

11 4,4
9

– 3,2
2

– 3,9
16,3 – 4,3 – 2,2 12 4,6 – 2,9 – 3,9

6,0 – 3,9 – 2,3 13 4,4 – 2,7 – 4,0
5,7 – 3,6 – 2,4 14 4,7 – 2,7 – 3,8
6,4 – 4,0 – 1,7 15 4,7 – 2,7 – 3,8
6,0 – 3,5 – 2,7 16 5,2 – 2,9 – 3,6
6,5 – 3,6 – 2,2 17 4,9 – 2,7 – 3,6
6,6 – 4,1 – 1,7 18 5,1 – 2,7 – 3,5

I: endomorfia, II: mezomorfia, III: ektomorfia

4.2.61. ábra: Az alacsony (○) és magas (●) testképpontszámokkal rendelkező leányok szomatopont átlagai 

korcsoportok szerint

A  korcsoportonkénti  bontás  nélkül  ábrázolt  kedvező  testképű  leányok  egyedi 

szomatopontjai  zömmel az endomorf-centrális-ektomorf sarokpontok által  meghatározott 

háromszögben csoportosulnak.  Jól látható,  hogy az alacsony önértékelésűek pontfelhője 

jelentős mértékben áthúzódik a mezomorfiás endomorf mező irányába (4.2.62. ábra).
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                   4.2.62. ábra: Az eltérő testképű leányok egyedi szomatopontjainak eloszlása 
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4.3. Az érettségi státusz és a szubjektív önértékelés összefüggései

Az adatok kiértékelése során azt tapasztaltam, hogy függetlenül attól, hogy a nemi érettség 

státuszának becsléséhez felvett jellegek (az emlő, a szeméremszőrzet és a külső genitáliák 

fejlettsége) közül melyik alapján képeztünk alcsoportokat, a szubjektív önértékelés azonos 

mintázatot  mutat.  Ezért  értekezésemben csak a  szeméremszőrzet  Tanner-féle  fejlettségi 

stádiumai szerint csoportosított gyermekek önértékelési mintázatát mutatom be.

A  fiúk  életkorilag  heterogén  csoportjában  a  szeméremszőrzet  alapján  nemileg 

éretlenek közé soroltak testképe negatívabb érettebb társaikhoz képest, míg az individuális 

és a családi énképnél fordított a helyzet: az éretlenebbek átlagpontszámai a kedvezőbbek 

(4.3.1.  ábra,  8.140a.  táblázat).  A  leányok  esetében  is  ugyanennél  a  három  énkép 

komponensben  tapasztalható  különbség,  de  úgy,  hogy  a  legérettebbek  rendelkeznek 

lényegesen  kedvezőtlenebb  testképpel,  individuális  és  családi  énképpel  (4.3.2.  ábra, 

8.140a. táblázat).

Néhány  korcsoportban  az  azonos  kronológiai  korú,  de  eltérő  érettségi  státuszú 

gyermekek összevetéséhez statisztikailag összevethető elemszám áll rendelkezésre. A fiúk 

13  és  14  éves  korcsoportjaiban  csak  a  testképben  mutatható  ki  a  nemileg  éretlenek 

kedvezőtlenebb önértékelése (8.140b. táblázat). A leányok 12 és 13 éves korcsoportjaiban 

az  önértékelés  a  12  éveseknél  még  nem  tér  el  nemi  érettség  szerint,  a  13  évesek 

korcsoportjában viszont már szignifikánsan kedvezőtlenebb az érettebbek testképe, családi 

és teljes énképe is (8.140c. táblázat).

A nemi érettség becslésének céljából egy másik szempont szerint, a menarche illetve az 

oigarche megléte vagy hiánya alapján is elkülönítettem két csoportot, a már illetve a még 

nem  polluálók/menstruálók  kategóriáit.  Az  adatok  azt  mutatják,  hogy  a  szubjektív 

önértékelés  szintjének  a  nemi  érettség  így  definiált  státusza  szerint  történő  elemzése 

hasonló eredményre vezet, mint a puberális szőrzet fejlettsége szerint.

Ha a már  polluáló ill.  a  még nem polluáló fiúk életkorilag  heterogén alcsoportjait 

vetjük össze, ugyanazt a mintázatot kapjuk, mint a szeméremszőrzet fejlettsége alapján, 

azzal a különbséggel, hogy a testkép tekintetében nem szignifikáns az eltérés (4.3.3. ábra, 

8.141. táblázat). A már menstruáló leányoknál ugyancsak a testkép, az individuális és a 

családi énkép pontszámai maradnak el a még nem menstruálókhoz képest (4.3.4. ábra). 

A morális és a szociális énképek egyik nemnél sem függenek össze a nemi érettséggel 

(8.141. táblázat).
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4.3.1. ábra: A nemi érettség (1-2-3) szerint csoportosított fiúk énkép komponenseinek mintázata  

(M ± SE)
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4.3.3. ábra: Az oigarche szerint csoportosított fiúk énkép komponenseinek mintázata (M ± SE)
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4.3.4. ábra: A menarche szerint csoportosított leányok énkép komponenseinek mintázata (M ± SE)

Életkori bontásban nem ábrázoltam az eredményeket, ugyanis csak a menarche és az 

oigarche medián közelébe eső 13 és 14 éves korcsoportban került elegendő és egymással is 

összevethető  elemszám  a  polluáló/nem  polluáló  illetve  a  menstruáló/nem  menstruáló 

alcsoportokba. Az adatokat a 4.3.1. és 4.3.2. táblázatokban mutatom be.  A kapott mintázat 

hasonló az életkori szempontból heterogén csoportokban tapasztaltakhoz, de van néhány 

jellemző eltérés. Így például a már polluáló fiúk testképe a 13 éveseknél szignifikánsan 

kedvezőbb, ugyanakkor ebben az életkorban még nem mutatkozik sem az individuális sem 

a családi énkép eltérő szintje.

A leányok adatsorában a testkép, individuális és családi énkép vonatkozásában csak az 

utóbbi esetén látunk szignifikáns különbséget, míg ha életkor szerint nem differenciáltunk, 

mindháromnál jelentős eltérést figyelhettünk meg.

Megjegyzendő,  hogy a  morális  és  szociális  énkép komponensek érettségi  státusszal 

való összefüggését a 13 és 14 évesek adatai sem erősítik meg. 

Az érettségi státusz mellett a nemi érés típusának hatását is elemeztem. Ehhez a felvett 

adatok  alapján  probitanalízissel  becsültem  a  minta  menarche  illetve  oigarchekorát:  a 

menarche  kormediánja  12,76  ±  0,08  év  megbízhatósági  intervallummal,  az  oigarche 

kormediánja pedig 13,97 ± 0,08 év megbízhatósági intervallummal.

 Érési típus tekintetében korán érőknek azokat tekintettem, akik a minta oigarche ill. 

menarche mediánjánál fél évvel alacsonyabb életkorban már polluáltak, ill. menstruáltak, 

illetve későn érőknek azokat, akik a mediánhoz képest fél évvel magasabb életkorban még 

nem. 

Úgy tűnik azonban, hogy ebből a szempontból csak a fiúknál mutatkozik különbség, 

náluk is kizárólag a testkép vonatkozásában: a korán érők testkép-pontszámainak átlaga 
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lényegesen magasabb a későn érőkhöz képest (4.3.5. ábra). A többi énkép komponensben, 

illetve  a leányoknál  a  teljes önértékelési  spektrumban nem látszik összefüggés  az érési 

típussal (4.3.6. ábra, 8.142. táblázat).
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4.3.5. ábra: Az érési típus szerint csoportosított fiúk énkép komponenseinek mintázata (M ± SE)
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4.3.6. ábra: Az érési típus szerint csoportosított leányok énkép komponenseinek mintázata (M ± SE)
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4.3.1. táblázat: A 13-14 éves korcsoportokba tartozó fiúk énkép komponens pontszámainak statisztikai 

mutatói

Életkor 
(év)

Polluál-
e? N M SD Me SE Vmin Vmax Szign

(1)
testkép

13 nem 155 66,92 11,38 68 0,91 35 86
igen 85 70,45 9,79 70 1,06 38 86 *

14 nem 97 66,86 11,07 68 1,12 37 86
igen 150 69,58 11,81 72 0,96 18 90

morális énkép
13 nem 139 66,76 10,26 68 0,87 31 87

igen 72 67,82 8,10 67,5 0,95 53 89
14 nem 93 68,72 8,45 68 0,88 43 83

igen 122 68,60 10,23 68 0,93 18 89

individuális énkép
13 nem 142 68,42 9,96 70 0,84 44 86

igen 72 70,71 9,21 72 1,09 47 88
14 nem 93 69,77 9,28 71 0,96 45 90

igen 122 69,17 10,17 71 0,92 33 90

családi énkép
13 nem 134 70,10 10,29 71 0,89 39 90

igen 71 70,11 10,91 71 1,29 40 88
14 nem 93 70,70 9,76 72 1,01 42 86

igen 119 70,20 11,26 71 1,03 34 89

szociális énkép
13 nem 147 65,20 8,14 65 0,67 49 85

igen 83 64,76 8,44 65 0,93 42 82
14 nem 95 65,46 7,91 66 0,81 46 89

igen 138 66,46 8,73 66 0,74 38 87

teljes énkép
13 nem 131 337,40 39,00 337 3,41 267 418

igen 71 345,56 35,99 350 4,27 262 409
14 nem 93 341,40 35,55 349 3,69 267 415

igen 117 343,23 42,48 346 3,93 155 424
(1) A testkép kategóriák közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01
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4.3.2. táblázat: A 13-14 éves korcsoportokba tartozó leányok énkép komponens pontszámainak statisztikai 

mutatói

Életkor 
(év)

Menstru
ál-e? N M SD Me SE Vmin Vmax Szign

(1)
testkép

13 nem 125 65,43 11,43 66 1,02 30 87
igen 165 63,48 9,65 64 0,75 38 86

14 nem 28 63,46 9,88 62,5 1,87 45 85
igen 216 62,00 11,03 63 0,75 27 86

morális énkép
13 nem 113 70,25 8,15 71 0,77 49 88

igen 149 69,30 8,47 70 0,69 42 89
14 nem 27 68,30 7,13 69 1,37 50 83

igen 202 70,04 7,89 70 0,56 46 88

individuális énkép
13 nem 113 67,16 9,58 67 0,90 41 86

igen 150 65,03 9,37 65 0,77 35 88
14 nem 28 62,79 8,72 63 1,65 45 78

igen 204 64,08 10,18 65 0,71 31 86

családi énkép
13 nem 112 71,97 9,85 74 0,93 44 89

igen 146 68,84 11,33 69 0,94 40 90 *
14 nem 28 72,29 10,23 74 1,93 46 86

igen 198 66,90 13,65 70,5 0,97 24 88 *

szociális énkép
13 nem 127 67,17 8,16 68 0,72 42 89

igen 159 66,47 9,27 67 0,73 41 85
14 nem 29 66,90 7,02 67 1,30 56 82

igen 212 67,00 8,32 67 0,57 42 86

teljes énkép
13 nem 110 343,52 35,47 350 3,38 267 430

igen 145 332,28 36,71 330 3,05 227 426 *
14 nem 27 332,52 31,51 331 6,07 278 383

igen 198 329,34 40,63 329 2,89 201 420
(1) A testkép kategóriák közötti eltérés szignifikancia szintje: *:0,05, **:0,01
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   4.4. Az antropometriai jellegek és az iskolai teljesítmény összefüggései

Az  antropometriai  jellegek  és  az  iskolai  teljesítmény  kapcsolatát  differenciáltan 

közelítettem  meg:  a  teljes  iskolai  átlaggal  kapcsolatos  összefüggések  mellett  kíváncsi 

voltam  arra  is,  hogy  az  elméleti  tantárgyakban  illetve  a  testnevelés  tantárgyban  elért 

átlageredmények külön-külön hogyan függenek össze az antropometriai jellemzőkkel. A 

teljes  iskolai  átlag  valamint  az  elméleti  átlag  és  a  testi  jellegek  közötti  összefüggések 

leírásához szórásdiagramokat használtam, amelyek a tanulmányi átlageredmény értékeit a 

vizsgált  jelleg  függvényében  ábrázolják.  A  függvénykapcsolat  jellemzéséhez  a  lineáris 

regresszió modelljét alkalmaztam.

A testnevelés tantárgyban elért teljesítmény szerint – diszkrét változóról lévén szó – 

két  alcsoportot  képeztem:  az  egyikbe  a  jeles,  a  másikba  a  jó  vagy  annál  gyengébb 

osztályzatú  tanulókat  soroltam.  Ez  utóbbi  összevonás  azzal  indokolható,  hogy 

testnevelésből  közepes  vagy  annál  gyengébb  osztályzattal  rendkívül  kevés  tanuló 

rendelkezik, így ők önálló alcsoportként nem elemezhetők. Ugyanakkor jeles tanulókból 

minden korcsoportban jelentősen több van, mint az összes többiből, ezért feltételezhetjük, 

hogy már a 4-es osztályzatot is eleve azok kapják, akik szignifikánsan rosszabbul teljesítik 

a  tárgy  követelményeit.  Az  alcsoportok  antropometriai  jellegeit  kétmintás  t-próbával 

hasonlítottam össze.

Jól látható, hogy az antropometriai jellegek alakulása és a tanulmányi átlageredmények 

között az összefüggés nem szoros, a determinációs együttható (R2) értéke legfeljebb 0,05 

(8.147–8.168.  táblázat). Mindazonáltal  a  mégoly  erősen  szóródó  adatok  lineáris 

regressziója során számos esetben szignifikáns függvénykapcsolat rajzolódik ki. 

A test zsírosságával összefüggő antropometriai változók közül a BMI mutat határozott 

kapcsolatot az iskolai átlagokkal. A nagyobb BMI érték romló iskolai teljesítménnyel jár 

együtt,  s  ez  a  leányoknál  a  15  éveseket  kivéve  mindegyik  korcsoportban  szignifikáns 

tendenciaként  van jelen,  a  fiúknál  azonban csak a 13-15 éves korosztályokban jelentős 

(4.4.3.–4.4.4.  ábra).  Ha  csak  az  elméleti  tantárgyak  átlagait  vizsgáljuk,  hasonló 

összefüggés fedezhető fel, bár e tekintetben a függvénykapcsolat kevesebb korcsoportban 

szignifikáns  (8.150. táblázat). Mindez azonban nem kifejezetten a test zsírtartalmával áll 

összefüggésben,  ugyanis  a  relatív  zsírtömeg  és  a  tanulmányi  átlagok  kapcsolata  nem 

jelentős  (8.151.  táblázat). A  teljes  iskolai  átlag alakulására  erőteljesebb  hatása  van  a 
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bőrredővastagságoknak,  különösen  a  hasredőnek,  s  főképpen  a  leányoknál,  akiknél  a 

vastagabb bőrredő szinte  minden életkorban romló teljesítménnyel  párosul (4.3.2.  ábra, 

8.149. táblázatok). A fiúk körében eleve kevesebb korcsoportban jellemző ez a kapcsolat, 

és  kiemelendő,  hogy ha  csak  az  elméleti  tantárgyakat  tekintjük,  akkor  –  a  leányokkal 

ellentétben – egyáltalán nem is válik jelentőssé. Ugyanez állapítható meg az endomorfia 

komponens tekintetében is (8.149., 8.152. táblázat).

A  robuszticitást  jellemző  változók  hatásait  vizsgálva  feltűnik,  hogy a  mezomorfia 

komponens növekvő értékével a tanulmányi eredmények (a teljes iskolai és elméleti átlag 

egyaránt) határozottan romló trendje párosul. A kapcsolat ismét a leányoknál erőteljesebb 

(4.4.5, 4.4.6.  ábra,  8.158. táblázat).  Ez annak ellenére így van,  hogy a növekvő relatív 

csont-  és izomtömegek önmagukban pozitív  hatással  vannak a  tanulmányi  eredményre, 

azonban a könyökszélességgel való kapcsolat éppen fordított (8.155-8.157. táblázat).

A  linearitás  összetevői  közül  a  testmagasság  a  leányoknál  13  éves  kortól 

szignifikánsan pozitív függvénykapcsolatban van az iskolai átlagokkal; a fiúknál a trend 

kevésbé erőteljes, és csak az elméleti átlagok tekintetében válik jelentőssé 16 és 18 éves 

korban (4.4.9., 4.4.10. ábra, 8.159. táblázat). Még kifejezettebb az ektomorfia komponens 

hatása a tanulányi átlagok alakulására: a kapcsolat mindkét nemben pozitív, a leányoknál 

mindvégig statisztikai  értelemben is  jelentős,  a fiúknál viszont  csak 13 és 15 éves kor 

között  válik  azzá  (4.4.7.,  4.4.8.  ábra,  8.160.  táblázat) mintegy komplementer  módon  a 

másik két testalkati komponens alakulásával. 

A  fentiekkel  ellentétben  a  relatív  végtaghosszakat  és  törzs  arányait  tekintve  nem 

fedezhető fel határozott összefüggés: a függvénykapcsolatok előjele gyakran eltér az egyes 

korcsoportokban, és a kapcsolatok erőssége is esetlegesen alakul (8.161.-8.168. táblázat).
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4.4.1. ábra: A fiúk tanulmányi átlaga a hasredő függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.2. ábra: A leányok tanulmányi átlaga a hasredő függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.3. ábra: A fiúk tanulmányi átlaga a BMI függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.4. ábra: A leányok tanulmányi átlaga a BMI függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.5. ábra: A fiúk tanulmányi átlaga a mezomorfia komponens függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.6. ábra: A leányok tanulmányi átlaga a mezomorfia komponens függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.7. ábra: A fiúk tanulmányi átlaga az ektomorfia komponens függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.8. ábra: A leányok tanulmányi átlaga az ektomorfia komponens függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.9 .ábra: A fiúk tanulmányi átlaga a testmagasság függvényében, korcsoportok szerint
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4.4.10 .ábra: A leányok tanulmányi átlaga a testmagasság függvényében, korcsoportok szerint
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A testnevelés tantárgyban elért teljesítmény szoros összefüggést mutat a test zsírosságát 

jellemző faktorokkal. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy mindegyik korcsoportban, 

mindkét  nemnél  és  mindegyik  faktor  esetében  a  jeles  testnevelés  osztályzatú  tanulók 

szignifikánsan alacsonyabb értékekkel rendelkeznek (8.169-8.174 táblázat). Mindemellett 

a  szignifikancia  szintje  a  legtöbb  esetben  igen  erős  (p<0,01).  A jeles  osztályzatú  fiúk 

testzsírszázaléka  mindegyik  korcsoportban  jelentősen  alacsonyabb  a  többiekhez  képest 

(4.4.11.ábra). Ez a leányoknál is így van a pubertás elején, ám a magasabb életkorok felé 

haladva a két alcsoport  közötti  „olló” záródik,  de még a 18 éveseknél is statisztikailag 

jelentős marad a különbség (4.4.12.ábra).
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4.4.11. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított fiúk relatív zsírtömege (M ± SE)
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4.4.12. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított leányok relatív zsírtömege (M ± SE)
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A  robuszticitás  tényezőit  vizsgálva  feltűnik,  hogy  a  jeles  testnevelés  osztályzattal 

rendelkezők relatív  csonttömege és izomtömege konzekvensen magasabb a többiekéhez 

képest, és a legtöbb korcsoportban az eltérés szignifikáns (4.4.13-4.4.16. ábra). 
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4.4.14. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított leányok relatív csonttömege

 (M ± SE)
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4.4.15. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított fiúk relatív izomtömege (M ± SE)
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4.4.16. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított leányok relatív izomtömege 

(M ± SE)

Mindez  azonban  nem  jelenti,  hogy  a  testnevelésből  jobban  teljesítők  valóban 

robosztusabb testűek lennének, hiszen ezúttal is megfigyelhető az a jelenség, ami már az 

elméleti  tárgyakkal  kapcsolatban  is  kimutatható  volt,  nevezetesen,  hogy  a  magasabb 

mezomorfia  komponens-átlagokkal  szinte  mindig  rosszabb  eredmény  párosul  (8.180. 

táblázat). A vázrendszer robuszticitását jellemző könyökszélesség átlagos értéke is a jeles 

tanulóknál  alacsonyabb,  a  11-13  éves  korcsoportokban  mindkét  nemben  jelentős 

mértékben (4.4.17-4.4.18. ábra).
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4.4.17. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított fiúk könyökszélessége (M ± SE)
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4.4.18. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított leányok könyökszélessége (M ± SE)
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Az elméleti  iskolai  átlagokkal  ellentétben  a  testnevelés  osztályzatok  nem mutatnak 

összefüggést a testmagassággal (8.181. táblázat). Ezzel szemben az ektomorfia komponens 

átlagértéke határozottan magasabb a jeles eredményt elérők alcsoportjaiban mind a fiúknál, 

mind a leányoknál (4.4.19-4.4.20. ábra). 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

11 12 13 14 15 16 17 18

Életkor (év)

Ek
to

m
or

fia
 k

om
po

ne
ns

jó
jeles

****** ***

4.4.19. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított fiúk ektomorfia komponense ± SE
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4.4.20. ábra: Életkorok és testnevelés osztályzatok szerint csoportosított leányok ektomorfia komponense ± 

SE

Ugyanakkor a test linearitását erősen meghatározó relatív végtaghosszak tekintetében 

nem észlelhető jelentős különbség az eltérő testnevelés osztályzattal  rendelkezők között 

(8.183-8.187. táblázat).  Megállapítható  viszont,  hogy a  relatíve  nagyobb csípőszélesség 

kedvezőtlenül  befolyásolja  a  testnevelés  teljesítményt,  különösen  a  11-13  éves 

korcsoportokban, hasonlóan a könyökszélesség hatásához (8.188-8.189. táblázat).  

Mindent összevetve megállapítható, hogy nemtől és életkortól javarészt függetlenül az 

alacsony  testzsír  tartalommal  párosuló  gracilis,  de  fejlett  csontozat  a  legkedvezőbb  az 

iskolai teljesítmény szempontjából.
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4.5. Az érettségi státusz és az iskolai teljesítmény összefüggései

Az önértékeléshez hasonlóan az iskolai teljesítményt is elsőként a szeméremszőrzet Tanner 

féle  stádiumai  alapján  felállított  érettségi  státuszai  alapján  értékeltem.  A fiúk  esetében 

határozott  összefüggés  mutatkozik,  mely  szerint  az  érettebb  stádiumokba  tartozók 

tanulmányi átlageredménye, különösen ami az elméleti tantárgyakat illeti, szignifikánsan 

gyengébb,  mint  éretlenebb  társaiké.  A  legérettebb  státuszba  tartozóknál  a  rosszabb 

tantárgyi átlag még a testnevelés osztályzatok átlagánál is megfigyelhető (4.5.1. ábra). A 

leányoknál ezzel szemben a legkevésbé érett alcsoport eredményei maradnak el jelentős 

mértékben a többiekétől. A közepes érettségű és az érett tanulók teljesítménye között már 

nincs  lényeges  különbég  (4.5.2.  ábra).  A  tanulmányi  eredményeket  ábrázoló 

hisztogramokon  az átlag  hibáját  nem jelöltem,  mert  ennek értéke  minden esetben  igen 

alacsony, mindössze néhány századnyi (8.143. táblázat).
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4.5.1. ábra: A nemi érettség (1-2-3) szerint csoportosított fiúk tanulmányi átlagai
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4.5.2. ábra: A nemi érettség (1-2-3) szerint csoportosított leányok tanulmányi átlagai
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Ha azonban azt  tekintjük,  hogy a  vizsgált  személy  polluált  ill.  menstruált-e  már,  a 

fiúknál változatlanul úgy tapasztaljuk, hogy az érettebbek tantárgyi átlagai gyengébbek, a 

leányoknál  viszont  fordítva:  a  még  nem  menstruálók  eredményei  maradnak  el  a  már 

menstruálókétól, mind az elméleti tantárgyak, mind a testnevelés osztályzatai esetén (4.5.3. 

és 4.5.4. ábra, 8.144. táblázat).
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4.5.3. ábra: Az oigarche szerint csoportosított fiúk tanulmányi átlagai
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4.5.4. ábra: A menarche szerint csoportosított leányok tanulmányi átlagai

A polluál-nem polluál, menstruál-nem menstruál szempontok szerint képezett alcsoportok 

életkorilag meglehetősen heterogének, ezért érdemes megvizsgálni, van-e életkori függés 

az alcsoportokon belül a tantágyi átlagok alakulásában. A kiértékelés során korlátot jelent, 

hogy  a  menarche-  illetve  az  oigarchekornál  fiatalabbak  között  igen  kevés  a  már 

menstruálók  ill.  polluálók  száma,  az  idősebb  korcsoportokban  pedig  fordítva  (8.145. 

táblázat).  Így ezek eredményei  a többiekével statisztikailag nem összevethetők.  A többi 

korcsoportban azonban értékelhető különbségek tapasztalhatók. 
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Jól látható,  hogy az életkor előrehaladtával a nem polluáló és polluáló fiúk körében 

egyaránt erőteljesen romlik a tanulmányi átlageredmény, 2 év korkülönbség esetén ennek 

mértéke szignifikáns is. Feltűnő ugyanakkor, hogy a 14 éves korcsoportban nincs lényeges 

különbség  a  két  csoport  között  (4.5.5.  ábra).  A  leányoknál  nem  ennyire  lineáris  a 

tanulmányi  eredmény  változása  az  életkorral.  A  13  éves  kocsoportban,  ahol  a  már 

menstruálók és a még nem menstruálók összevethető elemszámban vannak jelen,  nincs 

különbség eredményeik között (4.5.6. ábra).
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4.5.5. Az oigarche és életkorok szerint csoportosított fiúk tanulmányi átlagai

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

11 12 13 14 15 16 17 18

Életkor (év)

Ta
nu

lm
án

yi
 á

tla
g

nem menstruál menstruál

**

4.5.6.. A menarche és életkorok szerint csoportosított leányok tanulmányi átlagai

A fiúk tanulmányi  eredményének erőteljes életkori  függése kirajzolódik akkor is, ha az 

érettségi  státuszuktól  eltekintve  csak  az  egyes  korcsoportjaik  eredményeit  vetjük  össze 

(4.5.7. ábra). Jól látható, hogy a fiúk iskolai teljesítménye mindegyik életkorban elmarad a 

leányokétól, s az életkor előrehaladtával a teljesítményük fokozatosan romlik is (2 év alatt 

szignifikáns,  3  év  alatt  pedig  erősen  szignifikáns  csökkenés  következik  be).  A  fiúk 

monoton  fogyó  trendjével  szemben  a  leányok  tanulmányi  átlaga  szinte  mindvégig 
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egyenletesen  magas.  Egyedül  a  17  évesek  átlaga  mutat  szignifikáns  eltérést  a  11 

évesekéhez képest, a többi korcsoport eredménye nem különbözik egymástól statisztikailag 

értékelhetó módon.
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4.5.7. ábra: A tanulmányi átlagok alakulása életkorok és nemek szerint

Jelentős nemi különbséget fedezhetünk fel akkor is, ha a korán és későn érők alcsoportjait 

vetjük össze. E tekintetben a korán érő fiúk teljesítménye jelentősen jobbnak mutatkozik, 

ugyanakkor  a  leányoknál  nem tapasztalunk  eltérést  a  két  érési  típusba  tartozók  között 

(4.5.8. és 4.5.9. ábra, 8.146. táblázat).
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4.5.8. ábra: Az érési típus szerint csoportosított fiúk tanulmányi átlagai
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4.5.9. ábra: Az érési típus szerint csoportosított leányok tanulmányi átlagai
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4.6. Az eredmények megvitatása 

4.6.1. Az önértékelés pubertáskori változása

Vizsgálati  eredményeim alapján  megállapítható,  hogy serdülőkorban  a  pszichoszociális 

fejlődés  mintázatát  jelentős  nemi  és  életkori  eltérések  jellemzik.  Ezek a  differenciák  a 

testképben,  továbbá  a  morális,  az  individuális  és  a  szociális  énképben mutatkoznak,  a 

családi  és  a  teljes  énkép  mintázatában  az  alcsoportok  között  kevesebb  számban 

tapasztalhatók különbségek.  

A fiúk globális önértékelési szintje nem változik lényegesen a serdülőkor folyamán, a 

leányoké azonban 11 és 14 éves kor között folyamatosan csökken, ami 14 éves korra a 

fiúkéval összevetve szignifikánsan kedvezőtlenebb önértékeléshez vezet. Sem előtte, sem 

pedig  ezt  követően  nem  jelentősek  a  teljes  énkép  nemi  eltérései.  A  globális  életkori 

változatlansága  mögött  azonban  valójában  a  különböző  énkép  komponensek  egymást 

kiegyenlítő, jelentős, nemenként és életkoronként is eltérő alakulása húzódik meg. 

A leányok globális énkép romlása 11-14 éves kor között arra vezethető vissza, hogy 

ebben az időszakban testképük és individuális énképük jelentősen negatívabbá válik, míg a 

többi énkép komponensük lényegében stagnál. A fiúknál a testkép, amely a testalkatra, az 

egészségre  és  a  fizikai  állapotra  vonatkozó  önreflexiókat  foglalja  magába,  továbbá  az 

individuális  énkép,  amely  az  adottságok,  képességek,  önbizalom,  akaraterő  és  kitartás 

jellemzőit  öleli  fel,  életkortól  függetlenek,  és a leányok önértékelési  szintjét  mindvégig 

meghaladják. 

14  éves  kor  fölött  mindez  mégsem  eredményezi  a  globális  énkép-pontszámok 

eltolódását  a fiúk javára,  ugyanis  a leányok morális  és szociális  énképe 15 éves kortól 

kezdve lényegesen kedvezőbb, mint  a  fiúké.  A morális  énkép a viselkedéssel  szemben 

támasztott  erkölcsi  követelményrendszer  nívójának,  a  szociális  énkép  pedig  az  iskolai 

munkához illetve a társakhoz való viszonynak a fokmérője. Ezen a két téren a leányok 

átlagos  pontértékei  15  éves  kortól  folyamatosan  emelkednek,  miközben  a  fiúkéi 

lényegében stagnálnak.  Hasonló tendenciát figyeltek meg Németh és mtsai (2002), amikor 

megállapították,  hogy  a  14  év  fölötti  leányok  alacsony  testképpontszámai  fokozatosan 

javuló eredményekkel  párosulnak a Rosenberg (1965) féle önértékelési  tesztben,  amely 

elsősorban  a  Tennesse  teszt  (Fitts  1964)  szociális  énképében  is  szereplő  faktorok  (pl. 

bizalom, segítőkészség) vizsgálatára helyezi a hangsúlyt.
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A  nemi  különbségek  hátterében  az  állhat,  hogy  a  lányok  önértékelését  jobban 

befolyásolja  a mások – család,  barátok,  osztálytársak  – által  felállított  normáknak való 

megfelelés  (Josephs  és  mtsai  1992),  míg  a  fiúknál  a  függetlenséggel  kapcsolatos 

törekvések fontosabbak. 

A  fiúk  lányokét  konzekvensen  meghaladó  testkép-önértékelési  pontszámait  több 

korábbi tanulmány is igazolta (Németh 2002, Tóth 2005). Abban azonban eltérés van az 

egyes  kutatások  eredményei  között,  hogy  a  fiúk  testképe  hogyan  alakul  a  pubertás 

folyamán.  Németh  és  munkatársai  (2002)  életkorral  növekvő,  Tóth  (2005)  stagnáló 

testkép-pontszámokat tapasztalt. Jelen értekezés az utóbbit erősíti meg. Az a megállapítás, 

mely  szerint  a  fiúknak  az  azonos  életkorú  leányoktól  való  fejlődésbeli  lemaradása 

problémát  okoz  a  testi  énképben  (Kiss  1978)  a  fiúk  összességére  vonatkozóan  nem 

igazolható. Ennek oka az lehet, hogy bár a serdülőkori növekedési lökés és a nemi érés 

valóban  előbb  következik  be  a  leányoknál,  eredményeim  szerint  –  amelyeket  a 

későbbiekben még részletesebben is elemzek – a testképet a testmagasságnál és a nemi 

érettségnél  erőteljesebben  befolyásolja  (kedvezőtlen  irányba)  a  test  endomorfiája  és 

zsírtartalma,  márpedig  ez  utóbbiak  átlagos  értékei  a  leányoknál  minden  életkorban 

magasabbak, mint a fiúknál. Tovább erősíti a hatást, hogy a leányoknál a serdülőkorban 

csak relatív, míg a fiúknál abszolút zsírvesztés következik be (Forbes 1978, Bodzsár és 

Pápai 1989, Bodzsár 1999). 

Az is jelentős tényező,  hogy az aktuális  és az ideális  énkép közötti  diszharmónia a 

leányok  számára  mindig  erőteljesebb hatású  (Bodzsár  és  Pápai  1992,  Moretti  és  mtsai 

1998, Bodzsár 2001), s ezt az effektust vizsgálataim is kimutatták. A vastagabb bőrredők, a 

magasabb testzsír és BMI érték a leányoknál mindig több korcsoportban jelentkeznek a 

testüket kedvezőtlenül megítélők kategóriáiban, mint a fiúknál. 

Eredményeim  szerint  a  családi  énkép,  amely  a  család  fontosságát  jelzi  az  egyén 

számára,  továbbá  a  családban  elfoglalt  helyzettel  kapcsolatos,  mindkét  nemben 

negatívabbá  válik  11-14  éves  kor  között,  összefüggésben  a  serdülő  szülőktől  való 

leválásával,  az  autonóm  én  (Kohlberg  1987)  erősödésével.  14-18  éves  kor  között 

lényegében mindkét nemben stagnálást tapasztalunk. A 18 éves leányoknál megfigyelhető 

erősödés valószínűleg már az önálló családi életre való felkészülés első jele. 

Amennyiben a jelen vizsgálatban szereplő 11-14 éves gyermekek énkép komponenseit 

jellemző pontszámok statisztikai paramétereit  összevetjük a Dévai és Sipos (1986) által 

ugyanezekben  a  korcsoportokban  végzett  felmérés  eredményeivel,  a  20  évvel  ezelőtti 
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adatokhoz képest alacsonyabb átlagokat és alacsonyabb centilis  értékeket, ugyanakkor a 

szociális énkép kivételével szignifikánsan magasabb szórásokat tapasztalunk.

Az  önértékelés  szintjének  megállapításához  általam  is  alkalmazott  Tennessee-féle 

énkép-tesztet  (Fitts  1964)  Dévai  és  Sipos  (1986)  egy 1982 és  1985 között  lefolytatott 

longitudinális vizsgálat során vetette alá validizálási eljárásnak 168 fő, 9-14 éves tanulók 

bevonásával. Azt tapasztalták, hogy az egyes énkép dimenziók, illetve a teljes énkép nem 

térnek  el  szignifikánsan  sem a  településtípusok  szerint,  sem a  nemek  vagy  az  életkor 

alapján. Ezért végül egy budapesti általános iskola 455 fős mintáját választották a teszt 

egységes  sztenderdjeinek  megállapításához.  Mivel  a  II.  Országos  Növekedésvizsgálat 

keretében a fentieknél jóval nagyobb elemszámú minta állt rendelkezésemre, mód nyílt a 

20 évvel ezelőtti sztenderdek megújítására. 

Az általam elemzett minta (N= 3409, fiú:1701, leány:1708) településkategória szerint 

csoportosított  tanulóinak  énkép  adatai  között  nem  tapasztaltam  szignifikáns  eltérést, 

megerősítve ezzel  a 20 évvel ezelőtti  vizsgálatban tapasztaltakat.  Ugyanakkor  Dévai és 

Sipos (1986) adataival ellentétben, több esetben statisztikailag is értékelhető különbséget 

találtam  mind  életkorok,  mind  nemek  szerint  a  teljes  énképben  és  az  egyes  énkép 

komponensek között egyaránt (4.1.1. – 4.1.6. fejezet). Ezek az eltérések indokolttá teszik, 

hogy  új  sztenderd  értékeket  állapítsunk  meg  a  Tennesse-féle  énkép  skála  hazai 

alkalmazásához. 

Az új sztenderd értékeket a megfigyelt  szignifikáns eltérésekre tekintettel életkori és 

nemi bontásban adom meg (8.1.– 8.7.  táblázat).  A 8.7.  táblázatban feltüntetett  kvartilis 

értékeket használtam az adatfeldolgozás során az átlag alatti, átlagos, és átlag feletti énkép-

kategóriájú alcsoportok elkülönítéséhez is. 

Noha a jelen vizsgálatban egységes sztenderdek megadása nem indokolt, a Dévai-Sipos 

(1986)  adatsorral  való  összevethetőség  kedvéért  kiszámítottam  az  egységes  értékeket. 

Tekintettel  arra,  hogy  vizsgálatomban  nem  a  9-14,  hanem  a  11-18  éves  korosztály 

szerepelt, az életkori szempontból közös metszet, a 11-14 éves korcsoportok értékeit adom 

meg (4.6.1. táblázat).
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4.6.1. táblázat: A Tennesse-féle énképskála komponenseinek egységes sztenderd értékei a 11-14 éves 

korcsoportokban a 2003-2006 közötti vizsgálat alapján (N = 2140)

testkép morális individuális családi szociális teljes
átlag (M) 66,40 69,33 68,29 71,45 66,74 342,06
szórás (SD) 10,99 8,98 10,09 11,24 8,76 39,42
1. kvartilis 59 63 62 64 61 315
medián (Me) 67 70 69 73 67 345
3. kvartilis 75 76 76 80 73 371
Extr. alacsony 18-43 18-50 18-47 18-47 18-48 90-262
Alacsony 44-54 51-59 48-57 48-59 49-57 263-301
Közepes 55-77 60-78 58-78 60-82 58-75 303-381
Magas 78-88 79-87 79-88 83-89 76-84 382-421
Extr. magas 88-90 88-90 89-90 90 85-90 422-450

Ahogyan a 20 évvel ezelőtti vizsgálatban, úgy ezúttal is az egyes énkép-komponensek 

extrém értékeit  az  átlagtól  2  szórásnyi,  míg  az alacsony és  a  magas  kategóriákat  az  1 

szórásnyi távolság jelöli ki.

Összevetve a jelen vizsgálat és az 1986-os publikáció értékeit (4.6.2. táblázat), feltűnő, 

hogy a 4.6.1. táblázat szórásértékei (a szociális énkép kivételével) nagyobbak, mint a 20 

évvel  ezelőtti  vizsgálatban.  Az  F  próba  p=0.05  hibavalószínűsége  mellett  ezek  a 

szóráskülönbségek statisztikailag is jelentősek (kivéve ismét a szociális énképet). 

A 2003 és 2006 között mért többi értékek (az átlagok, medián, a kvartilisek, az extrém, 

alacsony és magas kategóriák határai) alacsonyabbak, mint a Dévai-Sipos féle sztenderdek. 

A szórások különbözősége miatt alkalmazott d-próba alapján azonban ez csak a morális, a 

családi és a teljes énképben szignifikáns.

4.6.2. táblázat: A Tennesse-féle énképskála komponenseinek egységes sztenderd értékei a 11-14 éves 

korcsoportokban Dévai és Sipos (1986) mérései alapján (N = 455)

testkép morális individuális családi szociális teljes
átlag (M) 67,05 71,37 68,90 72.90 67,33 347,55
szórás (SD) 9,22 8,39 8,60 8,53 9,20 37,05
1. kvartilis 62 67 65 67 62 324
Medián (Me) 67 72 69 73 67 351
3. kvartilis 74 77 74 79 73 374
Extr. alacsony 18-48 18-54 18-51 18-55 18-48 90-273
Alacsony 49-57 55-62 52-60 56-64 49-58 274-310
Közepes 58-76 63-79 61-77 65-81 59-76 311-384
Magas 77-85 80-88 78-86 82-89 77-85 385-421
Extr. magas 86-90 89-90 87-90 90 86-90 422-450
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Bár a testkép átlagpontszámok eltérései csak a morális, a családi és a teljes énképekben 

érik  el  a  statisztikailag  jelentős  mértéket,  feltételezhető,  hogy  a  testi,  szociális  és 

individuális énképekben sem csak véletlen ingadozásokról van szó, tekintettel arra, hogy 

mindegyik azonos irányban tér el. Nem valószínű azonban, hogy a különbségek hátterében 

valamely testi tényező szekuláris trendje állna, ugyanis kutatásomban egyik antropometriai 

jellegről sem sikerült igazolni, hogy minden egyes énkép-komponensre egyforma irányú és 

mérvű hatása lenne. 

Az előzőekben kifejtettekre alapozva csak a testkép önértékelés csökkenési tendenciája 

magyarázható  azzal,  ha  feltételezzük,  hogy  a  jelen  vizsgálatba  bevont  gyermekek 

tápláltsági állapota, testük zsírszázaléka vagy endomorfiája a 20 évvel ezelőtti mintában 

szereplőkéhez  képest  magasabb  volt.  A Dévai  és  Sipos  (1986)  által  elemzett  mintával 

kapcsolatban  azonban  nem  rendelkezünk  antropometriai  adatokkal.  Támpontul 

szolgálhatnak  a  testösszetétel  szekuláris  trendjét  elemző  vizsgálatok,  ezek  azonban  azt 

mutatják, hogy az utóbbi évtizedekben a test átlagos zsírtartalma nem változott lényegesen, 

a testtömeg növekedésének trendjét a sovány testtömeg növekedése okozza (Pápai 1984, 

Bodzsár és Pápai 1994; Bodzsár és Zsákai 2007). Az énképekben most tapasztalt nagyobb 

szórás érték – a mai és a 20 évvel ezelőtti minta lényegesen eltérő elemszámán, és a jelen 

vizsgálatban szereplő gyermekek heterogénebb lakóhelyi megoszlásán túl – adódhat abból 

is,  hogy  az  1986-os  vizsgálatban  résztvevők  testzsírjában  kisebb  lehetett  a  szórás, 

köszönhetően az akkor feltehetőleg kiegyenlítettebb szociális viszonyoknak. 

A többi  (morális,  individuális,  szociális)  énkép komponens  értékeiben  tapasztalható 

csökkenés  okai  között  nem  szomatikus,  hanem  pszichoszociális  faktorokat,  a 

rendszerváltással összefüggő társadalomlélektani tényezőket feltételezhetünk.

Mindazonáltal  megjegyzendő,  hogy a  fiúkat  és  a  leányokat,  valamint  a  11-14 éves 

korosztályokat egységesen kezelő sztenderdek használata nem indokolt, hiszen kutatásom 

során  Dévai  és  Sipos  (1986)  tapasztalataival  ellentétben  mind  a  nemek,  mind  a 

korcsoportok vonatkozásában szignifikáns eltéréseket mutattam ki. A nemek és életkorok 

szerint csoportosított új sztenderdeket a függelék 8.1 – 8.7. táblázataiban közlöm.  

4.6.2. Az antropometriai jellegek és az önértékelés összefüggései

Az önértékelés egyes összetevőinek valamint a kiválasztott abszolút és relatív testméretek 

és testösszetételi mutatók többrétű, összehasonító analízise alapján megállapítható, hogy a 

testi  jellegek  jelentős  hatással  vannak  énkép  egyes  komponenseire,  de  nem  azonos 
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mértékben  függenek össze  azokkal.  Leginkább  a  testképpel  tapasztalható  kapcsolat,  az 

individuális és a teljes énkép alakulása és az egyes antropometriai adatok között gyengébb 

összefüggés tapasztalható. Kiemelendő, hogy a hatás azonos irányú, tehát ha a kedvezőbb 

testképkategóriához  egy  adott  antropometriai  jelleg  magasabb  átlagos  értéke  tartozik, 

akkor ugyanez figyelhető meg a kedvezőbb individuális illetve teljes énkép kategóriákban 

is  –  és  fordítva.  A  morális,  családi  és  szociális  énképekkel  sokkal  szórványosabb  a 

kapcsolat, és a hatásirányok is kevésbé egységesek. 

Mivel  az  individuális  énkép  a  képességeket,  ambíciókat  és  ezek  környezettel  való 

elfogadtatásának  képességét  tükrözi,  nem meglepő,  hogy hasonló,  bár  gyengébb  hatást 

fejtenek  ki  rá  a  testi  jellegek,  mint  a  testképre.  A  kedvezőtlen  testi  adottságokkal 

rendelkező  (pl.  túlsúlyos  vagy  kövér)  gyermekek  ugyanis  társaiknál  feltételezhetően 

ügyetlenebbek,  motorikus  készségeik  fejletlenebbek  (jól  mutatják  ezt  szignifikánsan 

gyengébb testnevelés osztályzataik is). Ennek következtében fokozatosan kudarckerülővé 

válnak,  kezdeményezőkészségük  csökken,  így  védekeznek  alacsony  önértékelésük 

tudatossá válása ellen (Hamachek 1995).  

A morális, családi és szociális énképek testi jellegek általi csekély meghatározottsága 

különösen  az  utóbbi  kettő  esetén  meglepő  eredmény.  A  fejlődéslélektani  és 

szociálpszichológiai  megfontolásokból  ugyanis  az  következne,  hogy a  serdülőkorban  a 

felnőttekről a kortárs csoportra áttolódó társas érdeklődés során a szélsőséges testalakati-

testösszetételi  tulajdonságokkal  rendelkező  gyermekek  beilleszkedési  zavara  lép  fel 

(romlik  szociális  énképük),  s  éppen  ezért  a  más  szociális  színtereken  tapasztalt 

elutasítottság  miatt  neveltetésükhöz,  családi  életformájukhoz  kapcsolódó  pozitívabb 

hozzáállást  várnánk.  Úgy tűnik,  ez  a  teoretikus  összefüggés  nem igazolható,  a  kortárs 

relációk kialakításában a testi jellegek szerepe alárendelt.

Amennyiben azt  próbáljuk kideríteni,  hogy az antropometriai  jellegek közül melyek 

determinálják leginkábbb az önértékelés (elsősorban tehát  a testkép) alakulását,  mind a 

négy  faktorcsoport  (zsírosság,  robuszticitás,  linearitás  és  törzsarányok)  között  találunk 

jelentős  tényezőket,  de  a  törzsarányok  szerepe  a  hatásrendszeren  belül  a  többiekéhez 

képest valamelyest kisebb. 

Jól  megfigyelhető,  hogy  elsősorban  a  legkedvezőtlenebb  önértékelésű  alcsoportok 

antropometriai jellegei különböznek a többiekétől, a közepes és a kedvező énképűek adatai 

között  a  legtöbbször  nincs  számottevő  eltérés.  Ez  arra  enged  következtetni,  hogy  a 
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vonzónak  minősülő  testalkati  és  testösszetételi  jellemzők  pozitív  hatása  kisebb,  mint 

amennyire a kedvezőtlen testi paraméterek rombolják az önértékelést. 

Az a tény pedig, hogy a legkedvezőtlenebb önértékelésű csoportok átlagaihoz szinte 

minden esetben nagyobb szórás és nagyobb sztenderd hiba tartozik, mint a többiekéhez, 

arra utalhat, hogy az alcsoport átlagától távolabbra eső szélsőséges testalkati-testösszetételi 

jellemzők is rontják az önértékelést,  például  miközben az alacsony testképpontszámúak 

közé  zömmel  túlsúlyos  gyermekek  tartoznak,  ugyanebbe  a  kategóriába  sorolódnak  az 

alultápláltak is.

Vizsgálati  eredményeim  szerint  kiemelhető  néhány  antropometriai  jelleg,  amelyek 

átlagában  a  legkedvezőtlenebb  testképpel  rendelkező  gyermekek  a  leggyakrabban 

különböznek a többiektől. Ezeknek az életkori és nemek közötti mintázata is egységesen 

alakul:  a  leányoknál  mindegyik  korcsoportban  szignifikánsan  érvényesülnek,  a  fiúknál 

pedig jellemzően csak a 11-14 éves korosztályokban, majd néhány esetben a 17-18 éves 

korcsoportokban.  A 15-16 éves  fiúknál  szinte  minden  esetben  tompulnak  a  különböző 

önértékelési kategóriák közötti különbségek. 

A szóban forgó jellegek a következők:

- vastagabb bőrredők (karon és törzsön egyaránt),

- magasabb relatív zsírtömeg,

- magasabb BMI érték, 

- magasabb endomorfia komponens,

- alacsonyabb relatív csonttömeg,

- alacsonyabb relatív izomtömeg,

- magasabb mezomorfia komponens,

- alacsonyabb ektomorfia komponens.

A  test  antropometriai  jellemzőit  leíró  faktorok  összehasonlító  elemzése  alapján  az 

önértékelést legerősebben befolyásoló tényezőként a zsírosság azonosítható. Ezt a faktort 

lényegében  a  bőr  alatti  zsírréteget  leíró  és  abból  levezetett  testösszetételi  és  testalkati 

változók építik fel, de ide soroltam a tápláltsági állapot jellemzésére használt BMI értéket 

is. Ez utóbbi nem minden esetben a zsírossággal van összefüggésben, de a bőrredőknél 

egyszerűbb felvehetősége miatt gyakran használatos a testzsír becslésére (Bodzsár 1999). 

A várakozásoknak megfelelően azt tapasztaltam, hogy a testtömeg-index az önértékelésre 

kifejtett hatásában az ektomorfia összetevővel ellentétesen viselkedik (azaz a magas BMI 

és az alacsony ektomorfia a kedvezőtlen).
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Összevetve  az  önértékelést  befolyásoló  tényezők  irányát,  megállapítható,  hogy  a 

serdülők körében a zömök, teltebb testforma, amely vastag bőralatti zsírréteggel párosul, 

nem vonzó tulajdonság. Ezzel  magyarázható az az első látásra  ellentmondásosnak tűnő 

adat is, mely szerint a testüket negatívan megítélőkre egyszerre jellemző az ektomorfiához 

viszonyítva  magas  mezomorfia  komponens  és  a  teljes  testömegen  belül  relatíve 

alacsonyabb csont- és izomtömeg frakció. Ezekben a gyermekekben a csontozat valójában 

nem fejletlen,  inkább  robosztus.  Elsősorban a  11-14 éves  korcsoportjaikra  jellemzők  a 

szélesebb condylusok és a szélesebb csípő (abszolút és relatív értelemben is), ugyanakkor a 

zsírtömeg túlzott  részaránya  miatt  csont és izom proporciójuk relatíve mégis  kisebb.  A 

hatás erősségét jelzi,  hogy a kedvező testváz nemcsak a fiúknál, hanem a leányoknál is 

jelentősen magasabb relatív izomtömeggel jár együtt. 

Részben megerősíthetők Marsh (2007) megfigyelései, aki azt tapasztalta, hogy míg a 

testképre kedvezőtlen hatást gyakorol az elhízottság, addig a globális énképben nem okoz 

különbségeket. Az általam vizsgát mintában is így van ez, de csak 13 éves kor fölött. A 

legtöbb zsírossági faktor a 11-13 éves gyermekek teljes énképét is kedvezőtlen irányba 

befolyásolja,  mind a  két  nem esetén.  A leányoknál  a  test  zsírossága a  testképet  rontja 

drasztikusan,  a  fiúknál  pedig,  bár  a  hatása kevésbé erős,  a  testképet  és az individuális 

énképet egyszerre érinti.

A  testüket  kedvezőtlenül  értékelők  relatív  zsírtöbblete  az  endomorfia  fokozódását 

eredményezi,  ami  ektomorfia  komponensük  csökkenését  vonja  maga  után.  Azt,  hogy 

endomorfia és az ektomorfia viselkedése nem független egymástól, s viszonylag szoros, 

negatív  korrelációt  mutatnak,  már  Carter  és  Heath  (1990)  is  leírták.  Esetünkben  is 

valószínűsíthető,  hogy  a  testüket  kedvezőbben  megítélők  magasabb  ektomorfiája  csak 

következménye az endomorfia és a mezomorfia alacsonyabb szintjének. Nem a fokozott 

linearitás vonzó jellege, inkább a teltebb, zömökebb testforma taszító hatása érvényesül. 

Alátámasztja  ezt  a  következtetést,  hogy  a  relatív  alsó  végtaghossz  és  a  relatív 

combhosszúság, amelyek a habitus linearitását a leginkább meghatározzák, egyáltalán nem 

térnek  el  az  önértékelés  szintje  alapján.  Háttérbe  szorul  a  testmagasság  önértékelésre 

kifejtett hatása is, Rees és munkatársai (2009) eredményeivel összhangban. 

Megerősíti az eddig elmondottakat, ha nem csak az egyes antropometriai jelllegeket, 

hanem a testalkat egészét szemléljük. A leányok, függetlenül attól, hogy a 13-17 éves kor 

közötti  periódus  természetes  kísérője  az  endomorfia  komponens  dominanciájának 

megerősödése,  a  nőies  testalkat  kialakulása,  életkortól  függetlenül  a  zömökebb 
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(mezomorfiás  endomorf)  testformát  tartják  a  legkevésbé  kívánatosnak.  A  magukat 

kedvezően  megítélők  átlagos  testalkata  mindvégig  az  ektomorfiás  endomorf  mezőben 

marad,  de az életkori  sajátosságoknak megfelelően endomorfiájuk a kor előrehaladtával 

mérsékelten növekedik. 

A fiúk  minden  életkorban  a  centrális  vagy az  ektomorf  túlsúlyú  testalkati  típusnak 

megfelelő  testformával  elégedettek  a  leginkább.  Náluk  a  növekvő  testmagasság  és  a 

csökkenő relatív zsír az átlagos szomatotípust az ektomorfia fokozódása felé tereli. Ez az 

utóbbi trend a magukat kedvezőtlenül értékelők csoportjában jobban megfigyelhető.  Az 

életkor előrehaladtával az átlagos szomatopontjaik a mezomorfiás endomorf mező felől a 

fokozódó ektomorfiának megfelelően egyre inkább a centrális  mező felé mozdulnak el, 

mígnem a 15-16 éves korcsoportban megszűnnek a különbségek az eltérő önértékelésűek 

átlagos testalkatában. 

A  fiúk  15-16  éves  kor  körül  bekövetkező,  önértékelésre  vonatkozó  egységesülése, 

amelyet  az  egyedi  antropometriai  jellegek  kapcsán  is  megfigyelhettünk,  a  serdülőkori 

növekedési lökés következménye.  Fiúknál a növekedési csúcssebesség kora a magasság 

esetén (PHV-kor) 14 éves életkor környékére tehető, a testtömegre vonatkozó növekedési 

csúcs (PWV-kor) ezt mintegy fél évvel később követi. A PHV következtében a linearitás 

gyorsan  fokozódik,  míg  a  PWV  főként  a  csontozat,  majd  az  izomtömeg  intenzív 

gyarapodását  eredményezi  (Bodzsár  2003).  A  PHV  idején  a  bőr  alatti  zsírréteg 

felhalmozása szinte teljesen leáll,  akár a testzsír abszolút tömege is csökkenhet. Ezek a 

hatások  csökkentik  a  növekedési  csúcsokat  követő  néhány  életévben  az  eltérő 

önértékelésűek között megfigyelhető különbségeket. 

Az eddigiek ismeretében már nem meglepő,  hogy azok az antropometriai  tényezők, 

amelyek  a  habitusnak  endomorf-mezomorf  jelleget  kölcsönöznek,  kedvezőtlen  hatást 

gyakorolnak  a  testképre.  Jól  megfigyelhető  mindez  a  csípőszélesség  és  részben  a 

vállszélesség  alakulásában  is.  A  kedvezőtlen  testképű  leányok  11-től  16  éves  korig 

szignifikánsabban  nagyobb  csípőszélesség/testmagasság  aránnyal  rendelkeznek.  A 

serdülőkori  növekedési  lökést  megelőzően  a  fiúknál  is  ugyanez  a  helyzet.  A  hatás 

intenzitását jelzi, hogy a 11 és 12 éves fiúk teljes énképben is érzékelhető, sőt, ami a többi 

jelleg  esetén  nem  volt  gyakori,  a  szociális  énképet  is  szignifikánsan  rontja  a  relatíve 

szélesebb csípő.

A relatív vállszélesség hasonlóan befolyásolja az énképet, azzal a különbséggel, hogy 

magas  értéke  csak  a  leányokra  hat  kedvezőtlenül,  a  pubertás  teljes  időtartama  alatt.  A 
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fiúknál,  maszkulin  jelleg  lévén,  nem  észlelhető,  hogy  a  nagyobb 

vállszélesség/testmagasság  arány  rontaná  a  testképet,  ugyanakkor  azt  sem látjuk,  hogy 

javítaná, nincs szignifikáns különbség e paraméterben az önértékelési kategóriák között. 

A relatív végtaghosszaknak az önértékelésre kifejtett csekély szerepéről már esett szó. 

Váratlan eredmény azonban, hogy a derék/csípőszélesség arány szerepe is elenyésző az 

énkép testváz komponensének alakulásában, egyik nemben sem fejt ki jelentős hatást. Úgy 

tűnik, a csípő abszolút és relatív méretei elsődlegesebb szerepet játszanak.

4.6.3. A szexuális érettség és az önértékelés összefüggései

A szexuális érettség a felnőttkor egyik fő kifejeződése, ezért  a testi  éréssel kapcsolatos 

biológiai  történések  hatásai  alól  a  serdülőben  lejátszódó  pszichikai  folyamatok  sem 

vonhatják ki magukat.  A másodlagos nemi jellegek kialakulása a pszichikai funkciók erős 

kiegyensúlyozatlanságával jár együtt. A folyamat komplexitása és a vizsgálat nehézségei 

miatt  kevés kutatási  adat áll rendelkezésre,  és azok is gyakran ellentmondóak (Bodzsár 

2003). 

Vizsgálatom eredményei azt mutatják, hogy a nemileg érett és kevésbé érett gyermekek 

(fiúk  és  leányok  egyaránt)  csak  a  testképben,  az  individuális  és  a  családi  énképben 

különböznek lényegesen. A morális és a szociális énkép-komponenst látszólag nem érintik 

a nemi érés változásai, ám valószínűbb, hogy a kiegyensúlyozatlan pszichikai történések 

egymással  ellentétes  hatásokat  gyakorolnak  ezekre  az  énkép-komponensekre,  s  ezek 

kioltják egymást. A fejlődéslélektannal foglalkozó pszichológiai irodalom (Cole és Cole 

2003) is erre hívja fel a figyelmet: a nemileg már érett leányok szexuális vonzereje például 

nagyobb  presztízst  jelenthet  a  társas  életben  a  nemileg  még  éretlenekhez  képest, 

ugyanakkor a rájuk nehezedő nagyobb pszichés nyomás rontja érzelmi stabilitásukat. 

A leányok testképét,  individuális és családi énképét az érettségi státusz határozottan 

befolyásolja.  A már menstruálók mindhárom énképe jelentősen negatívabb, mint a még 

nem menstruálóké.  Mivel  a  már  menstruálók  és  a  még nem menstruálók  csoportjainak 

kronológiai  összetétele  heterogén,  megvizsgáltam  az  azonos  kronológiai  korú  már 

menstruálók  és  még  nem  menstruálók  alcsoportjainak  énképét  is,  mert  így  valamivel 

pontosabb képet kaphatok arról, hogy maga a menarche mozzanata, megélése hogyan hat 

az önértékelésre. Erre az analízisre a minta elemszáma a 13 és 14 éves korcsoportokban 

nyújtott  lehetőséget.  Úgy  találtam,  hogy  noha  a  már  menstruálók  testképe  és  családi 
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énképe  13  és  14  éves  korban  is  alacsonyabbnak  mutatkozik,  az  eltérés  a  még  nem 

menstruálókhoz képest csak a családi énkép tekintetében szignifikáns. 

Nehezíti  az  eredmények  értelmezését,  hogy egy korcsoporton  belül  is  előfordulhat, 

hogy a már menstruálók között nagy a különbség, hiszen megeshet, hogy pl. az egyik 13 

éves korcsoportba tartozó leány a felvétel időpontjában már hónapok óta menstruál, míg 

egy másik csak egy hete. Ugyanígy, a még nem menstruálók is egészen eltérő fejlettségi 

állapotban  lehetnek.  Ezért  hasznos  lehet,  ha  a  nemi  érettség  megragadásához  más 

tényezőket,  például  a  másodlagos  nemi  jellegek  fejlettségét  is  felhasználjuk.  Mivel  a 

menarche időpontjában a szeméremszőrzet általában már legalább a 4. Tanner stádiumban 

van  (Bodzsár  1999),  a  puberális  szőrzet  fejlettsége  alapján  képezett  alcsoportok 

információt nyújtanak az első menstruáció előtti érési fázisok hatásairól. Ezek elemzése 

alapján megállapítható,  hogy a szeméremszőrzet megjelenése nem hat lényegesen egyik 

önértékelési  komponensre sem, nincs éles különbség az 1. ill.  a 2-3. Tanner stádiumba 

tartozók  énkép  pontszámátlagai  között.  A  4-5.  puberális  szőrzettel  rendelkezők 

önértékelése  azonban  lényegesen  elmarad  a  többiekétől,  vagyis  ugyanazt  a  mintázatot 

figyelhetjük  meg,  mint  a  menarche  megléte  ill.  hiánya  alapján  képezett  alcsoportok 

esetében. Ennek az lehet az oka, hogy a menarche a 4-5. puberális szőrzet stádiumában 

következik be. 

A kapott eredményeket magyarázza, hogy a menarche a PHV-kor után következik be, 

és  megjelenése  a  test  korábbinál  magasabb  zsírtartalmát  feltételezi.  A  testkép  és 

individuális  énkép  menarchét  követő  csökkenésének  okai  között  tehát  sokkal  inkább a 

növekedési  ütem  fékeződése  és  az  ezzel  párhuzamosan  meginduló  intenzív 

zsírfelhalmozódás keresendő, mint maga a fertilissé válás. Ezzel szemben a családi énkép 

negatívabbá  válása  valóban  a  menarche  pszichológiai  következménye  lehet,  hiszen 

lényegét tekintve az önálló gyermekvállalás lehetőségének első vizuális jeléről van szó. 

A fiúk családi énképének romlása sem az oigarche mozzanatához kapcsolódik, hanem 

már korábban, a szeméremszőrzet 2-es stádiumába lépéskor bekövetkezik. A már polluálók 

korösszetétel  szerint heterogén csoportjában észlelt  kedvezőtlenebb családi énkép annak 

következménye, hogy a fiúk családi énképe 15 éves kortól kezdve végig nagyon alacsony. 

Bár a spermarche a PHV-kor előtt következik be, a már polluáló fiúk pozitívabb testképe 

összefüggésben lehet növekedésük intenzívebbé válásával. Ezt a feltételezést erősíti, hogy 

a 2-3. és a 4-5. puberális szőrzetű fiúk között nem tapasztalunk önértékelésbeli különbséget 

a testképben, ellenben ezt megelőzően a szeméremszőrzet megjelenése pozitív változást 
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eredményez.  Meg kell  azonban jegyezni,  hogy a puberális szőrzet stádiumai mentén az 

individuális énkép enyhén csökkenő tendenciát mutat (ez az egyetlen eset a jelen vizsgálat 

során, amikor ellentétesen mozog a testképpel), s ez arra utal, hogy a nemi érés során a 

leányokhoz hasonlóan a fiúknál is elbizonytalanodás következik be az önkontrollban és az 

egyéni ambíciók terén.

A  korán  illetve  későn  érők  önértékelésére  vonatkozó  eddigi  kutatási  eredmények 

nagyon  ellentmondásosak,  egyes  vizsgálatok  a  korán  érő  gyermekek  jobb  szociális 

szerepét (Jones és Bayley 1950, Jones és Mussen 1958, Gádoros 1998) illetve gyorsabb 

mentális  fejlődését  (Lindgren  1978,  Bodzsár  és  Pápai  1992)  hangsúlyozzák  mások 

(Sussmann és mtsai  1985, Richards és mtsai  1993) a korán érők érzelmi stabilitásának 

csökkenését mutatták ki. Eredményeim szerint az érési típus a leányok egyik önértékelési 

komponensének  alakulását  sem befolyásolja  lényegesen,  statisztikai  értelemben  csak  a 

korán érő fiúk testképe kedvezőbb. Ezt a kiegyenlítettséget feltehetően a pszichodinamikai 

történések  komplexitása,  az  önértékelésre  gyakorolt  pozitív  és  negatív  hatások  eredője 

okozza, mint ahogyan a kutatási előzményekben tapasztalt ellentmondásokat is. 

Tapasztalataim Bodzsár (1996/97, 2003) megállapításaihoz állnak a legközelebb,  aki 

szerint a későn érő fiúk negatívabban értékelik a testvázukat, a leányoknál ezzel szemben 

nincs  különbség  a  korán  és  későn  érők  között,  mert  mindkét  csoport  egyformán 

kedvezőtlenül  értékeli  magát.  Azzal  az  eltéréssel  sikerült  igazolnom  ezeket  az 

eredményeket, hogy a leányok testkép önértékelésben nem tapasztaltam kirívóan gyenge 

pontszámokat, mindkét alcsoport eredménye a minta medián értékeihez áll közel. 

A korán érő fiúk pozitívabb testképpontszámait indokolhatja, hogy testi fejlődésük a 

testméretek  és a testösszetevők terén is  előrébb tart  kortársaikhoz képest  (Pápai  2002). 

Azonban úgy tűnik, előnyüket nem tudják társas pozícióik javítására konvertálni, vagy ha 

igen, fokozódó befelé fordulásuk miatt szociális énképük mégsem erősödik.

4.6.4. Az iskolai teljesítmény és a testi fejlődés összefüggései

Eredményeim azt mutatják, hogy az iskolai osztályzatokkal leírt átlagos teljesítmény és az 

antropometriai  jellegek  között  igen  laza,  de  érzékelhető  kapcsolat  áll  fenn,  s  ennek 

mintázata nagymértékben megegyezik a testképpel összefüggésben tapasztaltakkal. Azaz a 

testképet  előnytelenül  befolyásoló  tényezők  (endomorfiás  mezomorf  testalkat,  vastag 

bőralatti zsírréteg, magas BMI) az iskolai teljesítményre is kedvezőtlen hatással vannak. A 

testforma  befolyása  erőteljesebb,  ugyanis  a  nagyobb  testzsírszázalék  nem  rontja 
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észrevehetően  az  össziskolai  teljesítményt,  a  BMI,  a  szomatotípus  komponensek  és  a 

bőrredők (különösen a hasredő) hatása azonban kifejezett.

Ez a kapcsolatrendszer erősebb, ha csak a testnevelés tantárgyban elért eredményeket 

vizsgáljuk (ebben az esetben a testzsír kedvezőtlen hatása már kimutatható), de akkor is 

észlelhető,  ha  tisztán  az  elméleti  tantárgyak  osztályzatait  vonjuk  be  az  elemzésbe.  Az 

összefüggések  a  leányoknál  mindig  több  korcsoportban  és  nagyobb  mértékben 

érvényesülnek,  mint  a  fiúknál,  és  az  is  jellemző,  hogy az  elméleti  tantárgyi  átlagokra 

kifejtett hatás legtöbbször csak a leányoknál érzékelhető, a fiúknál nem.  

Bár a serdülők iskolai szereplése és sikere igen sok tényező eredőjeként formálódik, s 

ezek többsége nem biológiai faktor, eredményeim alapján megállapítható, hogy az iskolai 

teljesítményt  a  testképen  keresztül  a  testforma  és  a  testösszetétel  is  befolyásolja.  Ez 

megerősíti  azokat  a  kutatási  eredményeket,  amelyek  szerint  az  énkép  alakulása 

jelentőséggel  bír  az  iskolai  teljesítés  színterein  (Shiffer  1977,  Orosz  és  Szitó  1998), 

továbbá hogy a leányok érzékenyebben reagálnak  a testükkel  kapcsolatos  változásokra, 

azok  hatása  jobban  megmutatkozik  a  személyiségük  alakulásában  (Kökönyei  és  mtsai 

2002).

Felfedezhető  azonban  egy  olyan  faktor  is,  ami  nem  az  önértékelésen  keresztül 

befolyásolja  az  iskolai  teljesítményt.  A  testmagasság  sem  az  énkép,  sem  a  többi 

önértékelési  összetevő  alakulására  nem  fejt  ki  jelentős  hatást,  az  elméleti  tárgyakban 

mutatott  tanulmányi  eredményt  mégis  érzékelhetően  befolyásolja.  Hatása  nem  csak  a 

leányokban, hanem a fiúkban is megmutatkozik, mégpedig éppen a PHV-kort követően, 

15-16 éves  korban,  amikor  az  önértékelési  különbségek tompulnak.   Más  kutatások is 

feltárták,  hogy  mentális  tesztekben  (Bodzsár  és  Pápai  1992,  Bodzsár  2003)  illetve  az 

iskolai  átlageredményeik  tekintetében  (Rees  és  mtsai  2009)  a  növekedésükben 

akceleráltabb  gyermekek  jobb teljesítményt  nyújtanak.  Ez  azzal  állhat  összefüggésben, 

hogy a növekedésükben előrébb tartó, illetve a magasabb felnőtkori testmagasságot elérő 

gyermekek  jobb  szocio-ökonómiai  háttérrel  rendelkeznek,  s  ez  előnyös  hatással  van 

tanulmányi teljesítményükre is. 

Úgyszintén a mentális tesztekkel végzett vizsgálatok igazolták, hogy a nemileg érettebb 

leányok  teljesítménye  magasabb  az  éretlenekhez  képest.  Az  iskolai  teljesítmény  terén 

eredményeim hasonlót jeleznek: a nemi érés fenotípusos jegyeinek manifesztációjával a 

leányok tanulmányi eredményének javulását mutattam ki. Mivel ugyanekkor énképük nem 

változik lényegesen, feltételezhetően nem az önértékelésen keresztül érvényesül a hatás. A 
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már  menstruáló  leányok  eredményeit  vizsgálva  ugyanakkor  azt  tapasztaltam,  hogy  a 

teljesítményük nem múlja felül statisztikai értelemben a még nem menstruálókét.  Ezzel 

együtt  azok  a  még  nem  mentruáló  lányok,  akiknek  kronológiai  kora  a  menarchekor 

mediánja  közelében  van,  szignifikánsan  rosszabb  teljesítményt  mutatnak,  mint  az  egy 

évvel  fiatalabbak.  Nehéz megítélni,  hogy ennek a  nemi  éréshez,  vagy más,  például  az 

iskolai színtérről érkező hatásokhoz van-e inkább köze.

A fiúk esetében egyértelműbben állítható, hogy a saját és az iskola elvárásrendszerének 

távolodása áll tanulmányi eredményeik hátterében, azokat a testkép, vagy a nemi érettség 

alig befolyásolja.  A fiúk tanulmányi  átlaga ugyanis  az életkor  előrehaladtával  monoton 

fogyó, s ez tükröződik az érettségi státusz alapján képezett alcsoportjaikban is. A nemi érés 

előrehaladó  stádiumai  romló  tanulmányi  eredménnyel  párosulnak,  holott  a  testképben 

például ugyanennek kapcsán javulás volt érzékelhető. Nem véletlen, hogy ez esetben az 

individuális  énkép  mintázata  esik  egybe  a  tanulmányi  teljesítménnyel.  A  még  nem 

polluáló,  és  a  már  polluáló  fiúk  teljesítménye  mindkét  alcsoportban  romlik  az  életkor 

előrehaladtával,  s a 14 éveseknél a már polluálók teljesítménye jobb ugyan a még nem 

polluálókhoz képest, de a különbség statisztikai értelemben nem jelentős. 

Az önértékeléshez hasonlóan az iskolai teljesítmény terén sem mutatható ki eltérés a 

korán  és  későn  érő  leányok  eredményeiben.  A  korán  érő  fiúk  átlaga  szignifikánsan 

magasabb ugyan, de ez ismét azzal lehet összefüggésben, hogy a korábban érők közé az 

alcsoportképzés  logikája  alapján fiatalabb  kronológiai  korúak sorolódtak,  mint  a  későn 

érők közé. 

106



5. KÖVETKEZTETÉSEK

A pubertáskorú fiatalok  komplex  antropológiai  és pszichológiai  vizsgálata  során arra  a 

kérdésre  kerestem  a  választ,  hogy  van-e  életkortól  és  nemtől  függő  eltérés  a 

testnagyságnak, a testösszetételnek, a testformának és a nemi érésnek a pszichoszociális 

fejlettségre  kifejtett  hatásrendszerében.  Az  1.5.  fejezetben  megfogalmazott  hipotézisek 

elemzése során kapott eredmények alapján az alábbi következtetések vonhatók le:

.

1. Az önértékelés mintázata

♦ Serdülőkorban a pszichoszociális fejlődés mintázatát jelentős nemi és életkori eltérések 

jellemzik.  Ezek  a  differenciák  a  testképben,  továbbá  a  morális,  az  individuális  és  a 

szociális  énképben  mutatkoznak  erőteljesen,  a  családi  és  a  teljes  énkép  mintázata  az 

életkorral  alig  változik.   A  globális  énkép  életkori  változatlansága  látszólagos,  mivel 

mögötte  a  különböző énkép komponensek  egymást  kiegyenlítő,  jelentős,  nemenként  és 

életkoronként is eltérő alakulása húzódik meg. 

♦ A fiúk testképe és individuális énképe a vizsgált korintervallumban nem változik, és a 

leányok  önértékelési  szintjét  mindvégig  meghaladja.  Ez  azonban  a  legtöbb  életkorban 

mégsem eredményezi a globális énkép eltolódását a javukra, ugyanis a leányok magasabb 

morális és szociális énképei kiegyenlítik a különbséget.  A  leányok  teljes  énképe  11-14 

éves  kor  között  jelentősen  negatívabbá  válik.  Ezt  testképük  és  individuális  énképük 

kedvezőtlenebbre  fordulása  okozza,  miközben  az  énkép  többi  komponense  lényegében 

nem változik. A családi énkép mindkét nemben a 11-14 éves kor között negatív hatást fejt 

ki a teljes énképre, összefüggésben az autonóm én erősödésével és a kortárs kapcsolatok 

jelentőségének fokozódásával.

♦ A leányok átlagos tanulmányi eredménye mindvégig szignifikánsan jobb, mint a fiúké, 

és teljesítményük az életkor  előrehaladtával  nem változik lényegesen.  Ezzel  szemben a 

fiúk átlageredményei az életkorral monoton csökkenő tendenciájúak, és 15 éves kortól már 

statisztikailag igazolhatóan jelentősen alacsonyabbak, mint a leányoké.  Mivel az iskolai 

sikeresség  ilyetén  alakulása  nem  illeszkedik  sem  a  testi  fejlődés,  sem  az  önértékelés 

mintázatainak életkori változásaihoz, az okokat az iskolarendszer tényezőiben, feltehetően 

a leányoknak kedvező verbális tanulmányi követelmények túlsúlyában (Palmer 2009) kell 

keresnünk.
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♦ Az önértékelés nemi és életkori alakulásával kapcsolatban felállított hipotéziseim közül 

a leányok fokozottabb érzékenységét sikerült igazolnom, de ez a feltevésemmel ellentétben 

nem csak a  testképben,  hanem az  individuális  énképben is  megmutatkozik.  A globális 

önértékelés a várakozásaimhoz képest kisebb mértékben válik kedvezőtlenné a serdülőkor 

folyamán.  A fiúk leányokhoz viszonyított  gyengébb iskolai  teljesítménye  viszont  teljes 

mértékben igazolódott.

♦ Új tudományos eredményként kimutattam, hogy az önértékelés szintje Dévai és Sipos 

(1986)  20  évvel  ezelőtti  adatfelvételéhez  képest  több  összetevőjében  is  csökkent:  új 

eredményeim  alapján  megalkottam  a  11-18  éves  korosztály  Tennesse-féle  énképskála 

komponenseinek nemtől és életkortól függő reprezentatív sztenderdjeit is.

♦ Eredményeim további  megerősítése  és  a  nemzetközi  eredményekkel  való  szélesebb 

körű  összevethetősége  érdekében  a  kutatást  a  későbbiekben  más  típusú  önértékelési 

tesztekkel is meg kívánom ismételni. 

A serdülőkori énkép-fejlődésben a szociális környezetnek kiemelkedő szerepe van, s 

nemcsak támogathatja a személy szükségleteit, amellyel a pozitív énkép kialakulását segíti, 

de gátolhatja is azokat, a negatív énkép irányába fordítva az önértékelést (Kiss 1978). Ezért 

is  lényeges,  hogy  a  serdülőkkel  foglalkozó  szakemberek  (nevelők,  pedagógusok),  de 

maguk a szülők is tudatában legyenek az énkép nemi és korosztályi  különbségeivel,  és 

olyan  nevelési  eljárásokat  válasszanak,  melyekkel  ellensúlyozzák  a  kedvezőtlen 

tendenciákat  (a  leányok  alacsonyabb  testi  és  individuális  énkép-pontszámait,  a  fiúk 

gyengébb morális  és  szociális  önértékelését).  Ez azért  is  kulcsfontosságú, mert  a  fiatal 

számára nagy jelentőséggel bír az elfogadás, a pozitív visszajelentés igénye; ezért még a 

társadalmi konvenciókat is hajlandó lesz elfogadni (Kőrössy 1997).

 

2. Az antropometriai jellegek hatása a pszichoszociális fejlődésre

♦ Szinte  minden  esetben  a  legalacsonyabb  önértékelési  pontszámú  alcsoportok 

antropometriai jellegei különböznek a többiekétől, a közepes és a kedvező énképűek adatai 

között viszont legtöbbször nincs számottevő eltérés. Ez arra enged következtetni, hogy a 

vonzónak  minősülő  testalkati  és  testösszetételi  jellemzők  pozitív  hatása  kisebb,  mint 

amennyire a kedvezőtlen testi paraméterek rontják az önértékelést. 

♦ A túlsúlyossághoz kapcsolódó negatív  sztereotípiák  hatása egyértelműen igazolható, 

ugyanis az önértékelést legnegatívabban befolyásoló faktor eredményeim szerint is a test 

zsírossága:  a  bőr  alatti  zsírréteget  leíró  és  abból  levezetett  testösszetételi  és  testalkati 
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változók,  továbbá  a  tápláltsági  állapotot  leíró  BMI.  Eredményeim  szerint  a  testtömeg-

indexnek az önértékelésre kifejtett hatása az ektomorfia összetevőével ellentétes (azaz a 

magas BMI és az alacsony ektomorfia a kedvezőtlen).

♦ Vizsgálati eredményeim szerint a magukat legkedvezőtlenebbül értékelők endomorfiája 

és mezomorfiája magasabb, ektomorfiája viszont alacsonyabb a többiekéhez képest. Ennek 

hátterében az állhat, hogy a média által idealizált vékony, prepubertáskori test, valamint, 

hogy a  nagydarab  embereket  boldogtalannak  és  csúnyának  ábrázolja,  erőteljesen  hat  a 

serdülők önértékelésére.  

♦ Összegezve  a  testforma  és  a  szubjektív  önértékelés  közötti  kapcsolatra  vonatkozó 

eredményeimet,  megállapítható,  hogy  a  serdülők  számára  a  legkevésbé  vonzó  testi 

tulajdonság a zömök, telt szomatotípus, amely vastag bőralatti zsírréteggel párosul. Ezzel 

magyarázható az is,  hogy a testüket  negatívan megítélőkre egyszerre  jellemző a magas 

mezomorfia  komponens  és  az  alacsonyabb  relatív  csont-  és  izomtömeg.  Ezekben  a 

gyermekekben a csontozat valójában nem fejletlen, de a zsírtömeg túlzott részaránya miatt 

csont és izom proporciójuk relatíve kisebb. 

♦ A testi  jellegek  a  legerősebb  hatást  a  testképre  fejtik  ki.  Gyengébb,  de  igazolható 

összefüggésük  az  individuális  és  a  teljes  énképpel.  A  morális,  családi  és  szociális 

önértékeléssel  lényegesen  szórványosabb  a  kapcsolatuk,  és  a  hatásirányok  is  kevésbé 

egységesek. Az individuális énképpel való összefüggést magyarázhatja, hogy a túlsúlyos 

vagy kövér  gyermekek  társaiknál  feltételezhetően  ügyetlenebbek,  motorikus  készségeik 

fejletlenebbek,  ahogyan  ezt  szignifikánsan  gyengébb  testnevelés  osztályzataik  is  jelzik. 

Ennek  következtében  fokozatosan  kudarckerülővé  válnak  és  kezdeményezőkészségük 

csökken.  Nem  várt  eredmény  azonban,  hogy  a  kortárs  és  a  családi  kapcsolatrendszer 

alakulásában a testi jellemzők szerepe alárendelt.

♦ Új tudományos eredményként igazolni tudtam, hogy ugyanazok és csak ugyanazok az 

antropometriai  jellegek,  amelyek hatással  vannak a testképre,  az iskolai  teljesítményt  is 

befolyásolják, a testképpel azonos irányba. A testi jellemzők hatása a testnevelés tantárgyi 

átlageredményekre  erőteljesebb,  de  a  leányoknál  az  elméleti  tárgyakban  nyújtott 

teljesítményben is érzékelhető. Kimutattam, hogy a relatív alsó végtaghossz és a relatív 

combhosszúság,  amelyek  a  habitus  linearitását  a  leginkább  meghatározzák,  nincsenek 

jelentős hatással az önértékelésre és az iskolai sikerességre, a nagyobb szélességi méretek 

viszont  mindkettőt  kedvezőtlenül  befolyásolják,  vagyis  nem a test  linearitása,  hanem a 

gracilitása a kedvezőbb. 
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♦ A  felállított  hipotéziseim  többsége  beigazolódott:  a  túlsúlyosság  és  az  endomorfia 

negatív szerepe,  továbbá az énkép kiemelkedő érzékenysége.  Sikerült  igazolnom azt is, 

hogy a testmagasságnak és a nagyobb relatív izom- és csonttömegnek – feltételezhetően a 

kedvezőbb szocio-ökonómiai háttérnek köszönhetően – előnyös hatása van a tanulmányi 

eredményekre.  Ugyanakkor  nem volt  igazolható  a  törzs  felső  régiója  robuszticitásának 

kedvező hatását a fiúk testképére.

♦ Eredményeim további megerősítéséhez a jövőben vizsgálni kívánom, hogy 

(1)  az  endomorf  túlsúlyú  gyermekek  önértékelési  pontszámai  és  iskolai  teljesítménye 

kedvezőtlenebbek-e az ektomorf és mezomorf túlsúlyú gyermekekéhez képest; továbbá

(2)  a  Cole  és  munkatársai  (2000)  által  kidolgozott a tápláltsági  státuszok  (alultáplált, 

normál,  túlsúlyos,  obez)  szerint  elkülönített  kronológiailag  azonos  korú  gyermekek 

pszichoszociális fejlettsége különbözik-e.

(3) További vizsgálatokkal és elemzésekkel kívánom kideríteni, hogy az önértékelés és az 

iskolai teljesítmény viszonyrendszerében melyik determinálja a másik alakulását,  azaz a 

kedvező önértékelés vezet jobb tanulmányi eredményhez, vagy a jobb iskolai teljesítmény 

javítja az önértékelés szintjét. 

Már  a  korai  serdülőkorban  igen  nagy  társadalmi  nyomás  nehezedik  a  fiatalokra  – 

különösen a leányokra – azáltal, hogy a túlsúlyossághoz és az elhízottsághoz kapcsolódó 

negatív  sztereotípiák  már  viszonylag  korai  életkorban  eljutnak  a  gyermekekhez.  Bár 

serdülőkorban  mindkét  nemnél  nagyon  fontos  a  vonzó  fizikai  megjelenés,  mégis 

elsősorban a leányok tekintik testüket a vonzerő eszközének (Kilpatrick és mtsai 1999). A 

gondot elsősorban az okozza, hogy a média által  idealizált ektomorf testalkat a legtöbb 

leány számára elérhetetlen, ennek következtében elégedetlenek új, érettebb testükkel, így 

aztán  legtöbbjük  mindent  elkövet  annak  érdekében,  hogy  lefogyjon.  A  testtömeg 

csökkentésére irányuló kísérletek ugyanakkor veszélyesek lehetnek, többek között azért, 

mert a cél sokszor nem a normál, hanem az ennél kisebb testtömeg elérése (Cole és Cole 

2003). Azt, hogy a lányok mennyire elégedettek testükkel, nem csak a média határozza 

meg,  hanem  az  is,  hogy  társaik,  családtagjaik  és  az  iskolai  közeg  hogyan  reagálnak 

külsejükre.  A  harmonikus  pszichoszociális  fejlődést  érdekében  tehát  a  szülők  és  a 

pedagógusok értő, empatikus viszonyulása is elengedhetetlen.
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3.  Az  antropometriai  jellegek  pszichoszociális  fejlődésre  kifejtett  hatásának  életkori  és  

nemtől függő mintázata

♦ A  testképre  hatással  bíró  antropometriai  jellegek  egy  részénél  az  önértékeléssel 

fennálló  relációk  életkori  és  nemek  szerinti  mintázata  meglehetősen  egységes.  A 

bőrredővastagságok,  a  BMI,  a  testösszetevő-  és  a  szomatotípus-komponensek  hatása  a 

leányoknál  szinte  mindegyik  korcsoportban  szignifikánsan  érvényesül,  a  fiúknál  pedig 

jellemzően csak a 11-14 éves korosztályokban. A 15-16 éves fiúknál általában megszűnnek 

a  különböző  önértékelési  kategóriák  közötti  különbségek,  ami  ebben  az  életkorban 

bekövetkező serdülőkori csúcsnövekedéssel magyarázható. 

♦ Ugyanezek a faktorok az elméleti tantárgyakból mutatott tanulmányi teljesítményt csak 

a leányoknál befolyásolják, gyenge korrelációban, de szinte mindegyik korcsoportban. A 

testnevelés tárgy tekintetében viszont erősebb a kapcsolat, mindkét nemben tapasztalható, 

és szintén jelentős életkori eltérések nélküli.

♦ A magukat kedvezően megítélő leányok átlagos testalkata a pubertás során ektomorfiás 

endomorf, míg a negatív testvázzal rendelkezőké mezomorfiás endomorf. A fiúk minden 

életkorban a centrális és ektomorf testalkati csoportnak megfelelő testformával elégedettek. 

A  magukat  kedvezőtlenül  értékelők  átlagos  szomatopontjai  viszont  az  életkor 

előrehaladtával  a mezomorfiás endomorf mező felől  a centrális  mező felé vándorolnak, 

mígnem a 15-16 éves korcsoportban megszűnnek a különbségek az eltérő önértékelésűek 

átlagos testalkatában. 

♦ A felállított hipotézisek csak részben igazolhatók. Az endomorfia önértékelésre kifejtett 

hatása a leányokban minden életkorban érvényesül,  a fiúknál viszont a várakozásoknak 

megfelelően elsősorban a PHV-kor előtt.  Ugyanez igaz az abszolút és relatív szélességi 

méretek hatására is. Az eltérő önértékelésű alcsoportok átlagos szomatopontjai az életkor 

függvényében csak a kedvezőtlen testképűeknél nem stabilak,  a centrális típus irányába 

mozognak. A jellegek iskolai teljesítményre kifejtett hatásában az életkori függés kevésbé 

jellemző,  a  nemek  szerinti  eltérés  viszont  igen,  és  a  lányokat  érinti  jelentékenyebb 

mértékben.

♦ Eredményeim arra figyelmeztetnek, hogy az endomorf túlsúlyú gyermekek fokozottabb 

odafigyelést igényelnek a testnevelő tanárok részéről, kívánatos lenne segítő értékelésük 

kidolgozása, megújítása. 

Érdekes kettősség, hogy a leányok tanulmányi téren érzékenyebben reagálnak a testi 

jellegek eltéréseire,  mégis jobban teljesítenek az iskolában,  mint a fiúk. Átlagos iskolai 
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teljesítményük annak ellenére fölülmúlja a fiúkét, hogy a kedvezőtlen faktornak számító 

testzsírszázalékuk és endomorfiájuk jelentősebb,  és még fokozódik is  a pubertás  során. 

Valószínűsíthető  tehát,  hogy  a  fiúk  számára  eltérő  tanítási  módszerek  lehetnek 

célravezetőek, mint a leányoknak. Meg kell jegyezni azonban, hogy a leányok között is sok 

tanulási nehézséggel küzdő van. Eredményeim tükrében a pedagógusnak gondolnia kell 

arra, hogy esetükben a rosszabb teljesítmény hátterében nem a kedvezőtlen testi adottságok 

állnak-e.  Ugyanakkor  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy a  gyenge  korreláció  miatt  az 

előnytelen  testforma  és  testösszetétel  semmiféle  predikcióra  nem  alkalmas  a  várható 

teljesítmény tekintetében.

4. A nemi érettség hatása a pszichoszociális fejlettségre

♦ A  nemileg  érett  és  kevésbé  érett  gyermekek  (a  fiúk  és  leányok  egyaránt)  csak  a 

testképben,  az  individuális  és  a  családi  énképben térnek  el  jelentősen.  A többi  énkép-

komponensben  valószínűleg  a  kiegyensúlyozatlan  pszichikai  történések  egymással 

ellentétes hatásai oltják ki egymást.

♦ A  már  menstruáló  leányok  testképe,  individuális  és  családi  énképe  egyaránt 

kedvezőtlenebb, mint a még nem menstruálóké. A  menarche  a  serdülőkori  növekedési 

lökés  után  következik  be,  a  test  korábbinál  magasabb  zsírtartalmának  kíséretében,  ami 

alapján a testkép és az individuális énkép csökkenése értelmezhető. A másodlagos nemi 

jellegek  fenotípusos  megjelenésének  stádiumai  mentén  negatívabbra  forduló  testkép 

ugyanezzel magyarázható. A családi énkép kedvezőtlenebbé válása már inkább magának a 

menarchének a pszichológiai következménye lehet, hiszen a fertilissé válás első biológiai 

jeléről van szó. 

♦ A fiúk a  családi  énképének kedvezőtlenebbé válása  sem az oigarche  mozzanatához 

kapcsolódik,  hanem már  korábban,  a  nemi  érés  kezdetén  bekövetkezik.  A másodlagos 

nemi jellegek első manifesztációja pozitív változást eredményez a testképben, de a későbbi 

érési stádiumokba tartozó fiúk között már nem tapasztalunk önértékelésbeli különbséget. A 

nemi érés stádiumai mentén az individuális énkép enyhén kedvezőtlenebbé válik (ez az 

egyetlen eset a jelen vizsgálat során, amikor ellentétesen mozog a testképpel),  s ez arra 

utal,  hogy  a  nemi  érés  során  a  leányokhoz  hasonlóan  a  fiúknál  is  elbizonytalanodás 

következik be az önkontrollban és az egyéni ambíciók terén. A már polluálók kedvezőbb 

testképe azzal lehet összefüggésben, hogy a spermarche a PHV-kor előtt következik be, 

tehát az ő növekedésük már intenzívebb. 
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♦ A leányok egyik önértékelési komponensének alakulását sem befolyásolja lényegesen a 

korai vagy késői nemi érés, a korán érő fiúk testképe viszont szignifikánsan kedvezőbb. 

Ezt  a  kiegyenlítettséget  feltehetően  a  pszichodinamikai  történések  komplexitása,  az 

önértékelésre  gyakorolt  pozitív  és  negatív  hatások  eredője  okozza.  A  korán  érő  fiúk 

pozitívabb testképét magyarázhatja, hogy testi fejlődésük a testméretek és a testösszetevők 

terén is előrébb tart kortársaikhoz képest. Előnyüket azonban nem tudják társas pozícióik 

javítására konvertálni, vagy ha igen, fokozódó befelé fordulásuk miatt szociális énképük 

mégsem erősödik. 

♦ A  leányok  nemi  érésének  első  fenotípusos  jelei  a  tanulmányi  eredmény  javulását 

vonják maguk után. Mivel ugyanekkor énképük nem változik lényegesen, feltételezhetően 

nem  az  önértékelés  a  közvetítő  tényező.  A  már  menstruáló  leányok  teljesítménye 

statisztikai  értelemben nem jobb az azonos korú, de még nem menstruálókéhoz képest. 

Ugyananakkor  azok  a  még  nem  mentruáló  leányok,  akiknek  kronológiai  kora  a 

menarchekor  mediánja  közelében  van,  szignifikánsan  rosszabb  teljesítményt  mutatnak, 

mint az egy évvel fiatalabbak. Nehéz megítélni,  hogy ehhez a nemi érésnek, vagy más, 

például iskolai hatásoknak van-e inkább köze.

♦ A fiúk tanulmányi átlaga az életkor előrehaladtával monoton csökkenő, ez tükröződik 

az érettségi státusz alapján képezett alcsoportjaik között is. A másodlagos nemi jellegek 

előrehaladó  stádiumai  romló  tanulmányi  eredménnyel  párosulnak,  holott  a  testképben 

például  ugyanennek  kapcsán  javulás  volt  érzékelhető.  Nem  véletlen,  hogy  ebben  az 

esetben az individuális énkép mintázata esik egybe a tanulmányi teljesítménnyel. A még 

nem polluáló, és a már polluáló fiúk teljesítménye mindkét alcsoportban romlik az életkor 

előrehaladtával.  A  14  éveseknél  a  már  polluálók  teljesítménye  jobb  a  még  nem 

polluálókhoz képest, de a különbség statisztikai értelemben nem jelentős.  A korán érő fiúk 

iskolai átlaga szignifikánsan magasabb ugyan, de vélhetőleg azért, mert a korábban érők 

közé az alcsoportképzés logikája alapján fiatalabb kronológiai korúak sorolódtak, mint a 

későn érők közé. A leányoknál egyáltalán nincs különbség a korán és későn érők iskolai 

teljesítményében.

♦ A felállított hipotézisek közül a leányok nemi éréssel párhuzamosan kedvezőtlenebbé 

váló önértékelése kimutatható volt. Feltevésemmel ellentétben a fiúknak csak a testképe 

javul,  a  családi  és  az  individuális  énkép  körükben  is  negatívabbá  válik.  Ezekben  a 

mintázatokban tehát lényegében az énkép-összetevők életkori  változásai tükröződnek. A 
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lassabb érésűek kompenzációból  eredő jobb tanulmányi  teljesítményét  a jelen vizsgálat 

nem támasztotta alá.

A lejátszódó  intenzív  testaránybeli  módosulások  mellett  a  nemi  érés  határozza  meg  a 

serdülőkor  biológiai  változásait.  Intenzitása  erőteljesen  befolyásolja  a  fiatalok 

pszichoszociális  fejlődését  és  viselkedését,  ezért  a  serdülők  szocializációjának  jobb 

megértéséhez biológiai érési folyamataikat is tekintetbe kell vennünk. Az érés ütemében 

nagy egyéni eltérések is lehetnek, és ez a tény még bonyolultabbá teszi a testi, értelmi és 

pszichoszociális  fejlődés  kapcsolatrendszerét.  E  három  fejlődési  szféra  a  formálódó 

egyénben kölcsönhatásban van, ami még az átlagos fejlődésű gyermekek esetén sem zajlik 

problémamentesen. Azon kívül, hogy a diszharmonikus biológiai fejlődés negatívan hathat 

a  gyermek  pszichés  fejlődésére,  van  egy  önmagán  túlmutató  vetülete  is,  ez  pedig  a 

felnőttkori  szocializáció.  Ez  utóbbi  sikere  nagyban  múlik  a  serdülőkor  folyamán 

alkalmazott szociál- és oktatáspolitikai illetve szülői, nevelői döntéseken. Ezek tudatosabb 

alakításához kívánok értekezésemmel segítséget nyújtani. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

Értekezésemben a 2003 és 2006 között lezajlott II. Országos Növekedésvizsgálatban részt 

vett, 11–18 éves korcsoportokba tartozó 1701 leány és 1708 fiú testi és pszichoszociális 

fejlettségére  vonatkozó  adatait  elemeztem.  A  vizsgálat  eredményeiből  levont 

következtetések az 1.5. fejezetben megfogalmazott kérdések alapján a következők:

Eredményeim  szerint  az  önértékelés  serdülőkori  mintázatát  a  fiúk  leányokhoz 

viszonyítva kedvezőbb testképe és individuális énképe jellemzi, míg a morális és szociális 

önértékelés terén a leányok pontszámai magasabbak. A leányok testképe és individuális 

énképe 11-14 éves kor között fordul jelentősen kedvezőtlenebbre. Kimutatattam, hogy az 

önértékelés szintje Dévai és Sipos (1986) 20 évvel ezelőtti adatfelvételéhez képest több 

összetevőjében negatívabbá vált, továbbá megalkottam a 11-18 éves korosztály új, nemtől 

és életkortól függő reprezentatív sztenderdjeit.

Vizsgálati eredményeim szerint elsősorban a testkép mutat szorosabb összefüggést az 

antropometriai jellegekkel. Mindkét nem számára a legkevésbé vonzó testi tulajdonság a 

zömök,  telt  szomatotípus,  amely  vastag  bőralatti  zsírréteggel  párosul.  Az  endomorfia 

túlsúlya a leányoknál szinte mindegyik korcsoportban, a fiúknál pedig jellemzően csak a 

11-14 éves korosztályokban rontja a testképet.  A magukat  kedvezően megítélő  leányok 

átlagos  testalkata  mindvégig  ektomorfiás  endomorf,  míg  a  fiúk  minden  életkorban  a 

centrális és ektomorf testalkati csoportnak megfelelő testformával elégedettek. 

A  leányok  nemi  éréssel  párhuzamosan  negatívabbá  váló  önértékelése  igazolható  a 

testkép, az individuális és a családi énkép terén. A fiúknak csak a testképe javul a nemi 

érés során, a családi és a szociális énkép körükben is egyre kedvezőtlenebb.

A lassabb szexuális érésűek kompenzációból eredő jobb tanulmányi  teljesítményét a 

jelen vizsgálat nem támasztotta alá. A leányok átlagos tanulmányi eredménye az életkor 

előrehaladtával nem változik lényegesen, és mindvégig szignifikánsan jobb, mint a fiúké. 

Ezzel szemben a fiúk tanulmányi átlaga az életkor előrehaladtával monoton csökkenő, s ez 

tükröződik az érettségi státusz alapján képezett alcsoportjaik között is. 

Igazolni tudtam, hogy azok a testi jellegek, amelyek negatív hatással vannak a testképre 

(elsősorban az endomorfiás  mezomorf  testalkat,  a vastag bőralatti  zsírréteg és a magas 

testtömegindex),  a  testnevelés  tantárgyi  eredményt  szintén  kedvezőtlenül  befolyásolják, 

mindkét  nemben.  Ez  az  összefüggés  a  leányoknál  az  elméleti  tantárgyak  terén  is 

kimutatható.
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SUMMARY

The  main  purposes  of  the  present  study  were  1)  to  examine  gender-  and  age-related 

differences  in  self-concept  during  puberty  and postpuberty,  2)  to  compare  body shape 

characteristics (fatness, robusticity,  linearity) in pubertal children belonging to the same 

age group but differing in their self-concept level, 3) to compare the self-concept level of 

boys and girls grouped by their sexual maturity status and  4) to examine the relationship 

between  the  children’s  scholastic  achievement  and  their  body  dimensions  and  body 

composition.

The subjects  (1701 boys,  1708 girls;  aged  11−18)  formed  a  subsample  of  the  2nd 

Hungarian National Growth Study 2003–2006 (Bodzsár and Zsákai 2007). Self-concept 

was  assessed  by  using  the  Tennessee  scale  (Fitts  1964,  adapted  to  the  Hungarian 

population by Dévai and Sipos 1986). 

Boys rated their own body and personality much higher than girls, these components of 

overall self-concept decreased in puberty in the girls. Girls esteemed their own moral and 

social worth much higher than boys in postpubertal period.

The better the body image, the smaller fatness (sum of the skinfold thicknesses, relative 

fat content, BMI, endomorphy) was found in both sexes. Mesomorphy was significantly 

larger  in  adolescents  having  negative  self-concept,  while  ectomorphy was significantly 

smaller than in their age-peers with average and good self-concept, however the relatively 

stunted skeleto-muscular development was not attractive.

The girls’ sexual maturation was accompanied by decreasing physical, individual and 

family self-concept. In the boys the physical self-concept scores increased but the family 

and individual self evaluation decreased during puberty and postpuberty. 

The mean of end-of-year marks (grade point average, GPA) of girls was significantly 

higher than the GPA of boys during the whole puberty. The boys’ scholastic achievement 

showed a robust decrease by sexual maturation. The results of regression analysis revealed 

that the education attainment in physical education and the physical self-concept scores 

were  negatively  associated  with  the  same  body  shape  characteristics  (endomorphic 

mesomorph body shape, thick skinfolds, high body mass index) in both genders. The slight 

influence of these body shape characteristics on girls’ GPA in theoretical subjects was also 

evidenced. 
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